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Linuputzu taldearen
ehoziri lanak
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Ehoziri Lan Zaleen lehen topaketa antolatu zuen Leitzan Linuputzu taldeak. Arantxa Grajirenak talde honen eta ehoziri lanen
berri eman digu.

Jon Abril lankidea
epaituko dute
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2000.ko abuztuan Madrilgo Entzutegi Nazionaleko atarian ttipi-ttapa telebistarendako grabatutako
irudi batzuengatik epaituko dute
Jon Abril lankidea ekainaren 11n.

Ehundaka lagun
aerobikaren erritmora

04

2
ORDOKI ALTZARIAK
ESTILO UGARIKO MOBLEAK
kortinak, lanparak... eta etxerako osagarriak
LARUNBAT GOIZ ETA ARRATSALDEZ IREKIA

ERAKUSKETA: Bittiria 30 eta Plaza Zaharra 26
SALTOKIA: Plaza Zaharra 27 · Tfnoa: 948 63 77 80 · NA - 31780 LESAKA

TTIPI TXARTELArekin
ttipi-ttapa aldizkaria debalde hartuko duzu
eta txartela duten guztien artean
oparien zozketak eginen dira hilabetero
HILABETE HONETAKO SARIA
Amaiurko MENDIALDE Gasnategiak
emandako 2 gasna eder
SARIAREN IRABAZLEA
Aintzane Apeztegia (Ituren)
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KABEA
TAINTA PI
Jose Luis

Jakinzazu
TTIPI TXARTELA
ttipi-ttapa fundazioa
finantziatzeko erreminta ere badela.
Nafarroan euskararendako dirulaguntzak
gero eta murritzagoak
direnean,
jendearen aportazioa
inoiz baino garrantzitsuagoa baita
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ELKARRIZKETA
ELKARRIZKETA

ttipi-ttapa
DATUAK...
• Maiatzaren 19an egin zen
Leitzan Ehoziri Lan Zaleen
Topaketa, herriko Linuputzu
elkarteak antolatua.
• Arantxa Grajirena, sortzez
Beintza-Labaiengoa eta
leitzara ezkondua, da gaur
egun ehoziri (encaje de
bolillos) irakaslea. Duela 3
urte elkartea sortu zuten
lagunen artean zegoen.
• 32 lagun ari dira
ikastaroan, 24 heldu eta 8
gaztetxo (8 eta 15 urte
bitartekoak), astean hiru
egunez.

Arantxa GRAJIRENA Leitzako Linuputzu taldekoa

MIKEL ILLARREGI

«Ahaide edo etxekoei oparitzeko
gauza polita da ehoziri lana»
Aitor AROTZENA

Nola gogoratu zitzaizuen ehoziri
lan zaleen elkartea sortzea Leitzan?
Duela lau urte ikastaro bat egin genuen, Udaletxearen eskutik. Han ikasi nuen nik ere ehoziri lanak egiten.
Iruñetik dirulaguntza gehixeago ematen zuten elkartea osatuz gero… elkarrekin hizketan hasi ginen, Iruñean galdetu eta horrelaxe sortua da,
gainerakorik gabe.
Zergatik Linuputzu izena?
Hemen Leitzan, baserri batzuetan linua putzuetan garbitzen omen zuten, lurrean etxe aitzinean zeuden linuputzu izeneko horiek. Izen aproposa iruditu zitzaigun taldearentzat.
Eta talde horrek arrakasta handia
izan du…
Gaur egun 32 lagun gaude taldean,
batzuk gaztetxoak. Denak ez dira beti etortzen, baina gehienak bai.
Gaurko egunean gehiena dendetan erosten da, markakoa ahal bada. Ehoziri lanak badu etorkizunik?
Ehoziria norberak egina da eta indar
handiarekin heldu da berriz ere. Ezin

«Ezin duzu enkajea edo puntilla
saltzeaz bizi, hasteko ez
dakizulakoz zein preziotan saldu.
Hain da lan zehatza!»
duzu enkajea edo puntilla saltzeaz
bizi, hasteko ez dakizulakoz zein preziotan saldu. Hain da lan zehatza!
Ezin da sartutako ordu guziak kobratu. Zure ahaideei edo etxekoei
oparitzeko gauza polita da. Baina norberarentzako ona da, sikologikoki oso
ona dela erraten dute. Burua horretan duzula, eguneroko arazoak ahaztu egiten dituzu.
Hemen inguruan lan honetan aritutako norbait topatu duzue?
1800 eta 1900. urteen artean Leitzan
egindako ehoziri lanak aurkitu ditugu, baina ez dakigu nork eginak. Ofizio hori aspaldian desagertu zen. Horregatik orain afiziora gehiago jotzen
dugu, denbora tartetxoak pasatzera.
Erantzun polita izan du lehen aldiz antolatu duzuen Ehoziri Lan
Zaleen Topaketak…
Zoragarria izan zen. Herrikoak kon-

tatuta 180 bat eskulangile izan genituen, Euskal Herri osotik etorriak. Jende mordoa etorri zen. «Zein gauza
polita!» erraten zuten denek. Gainera, hiru sariren zozketa ere egin zen
eta saridunek ehoziri lanak eraman
dituzte etxera.
Linuputzu taldekoak kanpora ere
joaten zarete zuen lanak erakustera?
Bai, bai… horrelako egun bat pasatzera gonbidatzen gaituztenean gu
ere apuntatzen gara. Santurtzin, Azpeitian, Zangotzan, Lizarran, Gasteizen… Euskal Herritik kanpo oraindik afizio gehiago dago honelako kontuetara: Galizian, Katalunyan, Almagron… afizio izugarria da. Baita estatutik kanpo ere. Eskulanen moda
berriz ere bueltatzen ari da.
Lehenbiziko topaketa honen ondotik, bigarrena prestatzeko intentziorik bai?
Gu kanpora atera eginen gara, eta
hemen lehenengo urteko bilera egin
behar da eta han zer erabakitzen den
ikusi. Baina, beno, urtero ez bada bi
urtetik behin bederen… arriskua badago. Oso polita izan baita.
2002/06/06 • 327. zbk.
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AITOR AROTZENA

Berako aerobik taldea, beroketa ariketak egiten, step-arekin hasi baino lehen.

Musikaren erritmoan
ehundaka lagun mugitzen
dira gure eskualdean
aerobik ikastaroetan.
Gehienak, ia guziak,
emakumeak dira. Gizaseme
bakanen bat bertzerik ez
da ikusten klaseetan. Lotsa
edo bertze kirolekin
zaletasun gehiago dagoela
izaten ahal da horren
aitzakia, baina gizonak ere
gustora ikusiko lituzkete
irakasleek. Izerdi pixko bat
botatzea edo kiloak galtzea
izaten dute buruan hasten
diren ikasleak, baina
denborarekin aerobik-a
zerbait gehiago dela
konturatzen dira.
Lagunartean kirola egiteko
modu polita eta sentsazio
onak uzten dituen ariketa.

MUSIKA ETA GIMNASIA UZTARTZEN DITUEN KIROLA

Ehundaka emakume mugitzen dira
eskualdean aerobikaren erritmoan
Aitor AROTZENA

Leitzan bi talde ari dira aerobiken
eskolako gimnasioan, bat Guraso Elkarteak antolatua. Bestean 25-30 bat
emakume hasi ziren ikasturte hasieran eta orain gutxixeago ari dira. Astean bitan biltzen dira, astearte eta
ostegunetan. Horietako bat da Arantxa Azpiroz. Hirugarren urtea du aerobik egiten. Gustokoa du, «aste osoan ez dudalako beste ariketarik egiten. Leitzan, ez baduzu futbola edo
pilota egiten, ez duzu ariketa fisikoa
egiteko beste aukerarik». Arantxaren
ustez, Leitzan kiroldegia irekitzean
jende gehiago animatuko da aerobik
egitera, «horretarako gela berezia izanen baita». Gizasemeak ez animatzearen arrazoia lotsa dela uste du
leitzarrak. «Behar bada izanen da aerobika gustokoa duen gizonik, baina
lotsagatik edo emakume kontua de2002/06/06 • 327. zbk.

la uste dutelako ez dira joaten». Inguruko herri gehienetan bezala, irakasleak kanpotik etortzen dira Leitzara, Hernani eta Billabonatik.
Itxaso Olaskaga Hondarribiatik Doneztebe, Etxalar eta Lesakara etortzen da aerobik eta gimnasia klaseak ematera. Donezteben hiru talde
ditu eta kiroldegian ematen ditu klaseak. Ttikienek (3-7 urtekoak) klase
bakarra izaten dute asteazkenetan
eta hamar haur biltzen dira. 10 eta 18
urte arteko taldean hameka lagun daude eta astean bitan aritzen dira, astearte eta ostiraletan. Helduen taldean, azkenik, 25 lagun daude eta astean hirutan aritzen dira izerdia ateratzen, astearte, asteazken eta ortziraletan. Lesakan gimnasia ematen du
gehien bat, berak eskatu zuenerako
aerobik ematen zuen bertze irakasle
bat ari zelako. 15 lagun ari dira aste-

an bi egunez. Etxalarren ere bi talde
ditu. 15-20 urte arteko hamabortz neskek aerobik egiten dute eta talde helduagoa, hogeitabortz emakume, gimnasian ari da.
GIZONEK

BERTZE KIROLAK NAHIAGO

EDO LOTSA SENTITZEN DUTE?

Beran hirurogeita hamar bat lagunekin lanean ari da Toki Ona kiroldegian Maite Mitxelena irakasle irundarra. Bakarra da gizonezkoa. «Lotsa kontua da, iruditzen zaie ez dela
gizonen kirola eta nahiago dute palan edo futbolean aritu» dio Maitek.
Hogei laguneko hiru talde ditu eta astearte eta ortzegunetan ematen die.
Ortziraletan hamar bat lagunei ematen die, batzuk ortziralean bakarrik joaten direnak dira eta bertze batzuk
hirugarren saioa nahi dutenak. Dena
den, bertze emakume batzuk zerrenda
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batean daude leku nahikorik ez dagoelako, norbaitek noiz utziko duen
esperoan. «Eguneroko buruhausteak
alde batera utzi eta, musikaren erritmoarekin izerdia botatzeko modu ezin
hobea da» Maiteren ustez.
Iturenen Kristina Montero arizkundarrak ematen du klasea, astearte eta
ortzegun arratsaldetan. Ikasturte hasieran 25-30 laguneko taldea hasi zen
eta, harritzekoa bada ere, horietatik
11 dira mutilak. «Mutilak lotsagatik ez
dira joaten –dio Kristinak– baina gero arras ongi pasatzen dute. Iturengo
mutilak inoiz hutsegiten ez dutenak dira eta oso pozik nago beraiekin». Kristina berak bertze 75 bat laguneri ematen die klaseak Elizondon, astean bitan aritzen diren lau taldetan banatuak (gizaseme bakarra) eta Erratzun
bertze 15 lagun ditu. Kristinaren ustez, «telebistak eta komunikabideek
hori saltzen dute orain, halako gorputz
bat izatea. Eta jendeak gorputza zaindu nahi du, kanpoko aldeari gehiago
begiratzen zaio barne aldeari baino.
Emakumeek hori barneratua dute, baina herri hauetan gizonek ez diote oraindik halako garrantzirik ematen. Hirietan bai, gehiago nabari da». Legasan
15 laguneko taldea ari da, Mirentxu
irakaslearen erranetara.
Iruñeko Idoia Arruizek hamabosna
emakumeko lau talderi klasea eman
die Elizondon akitu berri duten ikastaroan, astean bi arratsaldez bakoitzari. Idoiaren ustez, jendeak arras barneratua du aerobika nesken kirola dela, baina «mutil bat hasten denean,
gero denak segidan etorriko dira. Iruñean ere horrelaxe zen hasieran eta
orain mutil asko ari dira eta batzuk monitore arras onak dira». Bere erranetan, «kirola taldean egitea bakarrik egitea baino dibertigarriagoa da, musikak ere laguntzen du eta eguneroko
arazoetaz atzentzeko balio die».

ARGAZKIAK: AINARA MINDEGIA, MIKEL
ILARREGI ETA KARMELE TOLOSAK ATERIAK

Doneztebe, Leitza eta Berako
aerobik taldeetako kide batzuk ageri dira argazkietan.
Ehundaka lagun, gehienak
emakumeak, ari dira asteroastero kirola eta musika uztartzen dituen ariketa hau egiten. Mutil gehien animatu den
herria Ituren da, hameka bat
gizaseme ari baitira. «Behin
hasiz gero, inoiz hutsegiten
ez dutenak dira» diote irakasleek.

Itxaso OLASKOAGA

“Eguraldi ona hasten denean jende
gutxiago etortzen da klasera”
Zergatik ez dute gizasemeek parte hartzen aerobik
ikastaroetan?
Niri gizonak etortzea gustatuko litzaidake, baina ez da
etortzen. Nahiago dute pilotan edo futbolean aritu edo
korrika egin, dantzan aritzea
baino. Irun aldean ohitura handiagoa dute.
Uda aldera emakume gehia-

Aerobik irakaslea

go etortzen al da, kiloak kentzeko intentzioarekin?
Hemen alderantziz gertatzen da. Barraskiloak bezala,
eguraldi ona hasten denean
jende gutxiago etortzen da,
kanpora ateratzea nahiago
dutelako. Gogoekin hasten dira, baina udaberri aldera utzi
egiten dute askok, baina heldu den urrian berriz hasteko.

Zein da aerobikaren arrakastaren arrazoia?
Gorputza mugitzeak eta
izerdia botatzeak sentsazio
onak uzten dizkizu. Klaseak
harremanak egiteko ere onak
dira, lagunarteko giroa sortzen da. Barrenetik gaizki sentitzen bazara, aerobik egin ondotik beste alaitasun bat daukazu.
2002/06/06 • 327. zbk.
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Aldizkari honek Nafarroako
Gobernuaren laguntza jaso du
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Jon Abril lankideari epaiketa ekainaren 11n
Errugabeak ez du deus frogatu beharrik eta Jonen errugabetasunaren
oihartzuna airez aire hedatuko du Berako Kultur Batzordeak
Joxelu BERASATEGI Berako Kultur Batzordekoa

Labur, labur. Sei segundutan, kasi. 2000 karakterretan gai honi buruzko nere iritzi pertsonala eman
behar omen dut. Eta hala izanik, ez naiz galduko ba zentzugabekeria hutsa den istorio honetan. Zentzugabekeriak, hitzak erraten duen bezalaxe, ez baitu inolako zentzurik. Eta zentzugabekeriaren inguruan bueltak eta bueltak emateak ez baigaitu urrun eramanen: aunitzetan, aldiz, ezinegonak, errabiak, eraso nahiak eta gorrotoen suminak haizatzera bertzerik ez. Eta horretaz, egia erran, asea
naiz. Lehenxeago edo beranduxeago, gorroto gurpil honetatik atera beharko dugu. Beldurrak alde
batera utzi eta mundu paranoiko honetatik atera, ez badugu arrontian erotu nahi, bederen.
Beraz, ez dezagun gure energia zentzugabekeria honetan gal, ez du merezi eta. Gorde eta erabili dezagun gure energia osoa nahi ditugun gauzetarako, sortzeko, eraikitzeko, elkarbizitzeko, maitatzeko, sendatzeko, gure bizitza eta gure bizitzarekiko begirada berritzeko...
Eta orain, eta hemen, egoera honen aurrean, zer egin, edo zer ez egin?... Gure esku dago.
Berako kultur batzordea, sentsibilitate desberdineko jendeak eta elkarteak biltzen dituen batzordea, lanean darrai, eta lanean jarraituko du errugabea den pertsona bati elkartasuna adierazteko.
Kultur taldeen elkar-energi guztiak kasu honetan Jonen errugabetasunaren alde jarriz. Aski ezaguna den Jon Abrilen alde. Tinko eta aldi berean maitasunez lan eginen dugu. Irudimenarekin sortuz.
Eskura ditugun baliabideak erabiliz. Gustuko ditugun ekintzen bidez: dantza, antzerkia, bertsoak,
musika eta kantuak... Eta hau guztia zertarako? Kontuz, argi geldi dadila: Errugabeak ez du deus
frogatu beharrik. Deus. Beraz, gure ekintzak momentu latz honetan Jonekin batera ibiltzeko gogoetatik datoz, ibiltzen segitzeko elkarrekin, eta ibilbide honetan bere errugabetasunaren oihartzuna airez aire hedatzeko, oztopo guztien gainetik. (BKBtik ekainaren 9an Beran eginen den jaialdian parte hartzera ongietorriak zarete). Ez dakit honek guztiak zerbait aldatuko duen, bainan jakin ezazu
Jon, ZUREKIN BAT gaudela eta egonen garela, zure ERRUGABETASUNArekin BAT.

Kazetari lan independiente
eta kritikoa mututzeko
ahalegina da
Xorroxin Irratiko lan taldea

Jon Abrilen epaiketa Entzutegi Nazionalaren eroaldi errepresiboaren zartako berria bertzerik ez da, Egin Irratia eta egunkariaren herstea
bezala, edo Gara eta Egunkariako zuzendarien
auzipetzea bezala. Estatuaren diskurtsoa birsortzen duten hedabideen hegemoniaren aitzinean iritzi independiente eta kritikoa ahalbidera
dezakeen kazetari lana mututzeko eginahala
da eta hortaz, adierazpen askatasunaren eta
informazio eskubidearen kontrako eraso larria.
Azken batean demokrazi sistemaren ukapena
da, oinarrian dagoen iritzi aniztasunerako aukera oro ezabatzen baita. Nola ulertzen ahal da
bertzenaz, telebista kate handiek bota zituzten
irudi berberak grabatzeagatik Jon Abril epaitzea? Ez ote da izanen espainiar «demokraziak»
ez duela algodoiaren froga pasatu eta bere diskurtsoa kuestionatzen duen oro Tribunal de Orden Públicotik pasatzea bertzerik ez zaiola gelditzen? Ezagunegiak jarrera totalitario hauek,
ez da hala? Akitzeko, lerro hauek Jon Abrili, Xorroxin irratiko lankideari elkartasun eta sostengu osoa erakusteko baliatu nahiko genituzke.

Bera osoa mugitzen ari da,
baina zoritxarrez horrek ez
du epaileengan eragingo
Txaro ZUBIETA Berako zinegotzia

Sei segunduko grabaketa batengatik sei urteko espetxe zigorra ezarri ahal izatea zentzugabea iruditzen zait, hasieratik zentzugabea izan
da eta orain ere absurdoa da. Zer balorazio egiten ahal da horretaz? Hor ikusten da nola funtzionatzen duen justiziak hemen. Beran mobilizazio ugari egiten ari gara Jontxitoren alde,
baina, zoritxarrez, haiengan eragina izateko baino gehiago, berari elkartasuna adierazteko bertzerik ez dutela balioko iruditzen zait. Gauzak
ailegatu diren lekuraino eramateko, ez dut uste herriak zer pentsatzen duen sobera inportako zaienik. Azken finean, denok dakigu Jonek
zer lan egin duen hemen kulturaren eta euskararen alde. Hori dena kriminalizatzen ari dira
orain eta heldu den asteko epaiketa bertze pausu bat da. Jonek herri honetan egiten duen lana izugarria. Kultur talde denak koordinatzen
ditu, harreman ona du denekin eta hori ez da
batere errexa. Kulturari dagokion guzia bere eskuetan gelditzen da, eta beti dago laguntzeko
prest, borondate ikaragarria du. Horregatik sortu da herrian honelako mugimendua.
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Berako Pui Ostatuko
«bezero»ek
eskutitza siñatu
dutenei
Gure artean ere Pui
ostatuko bezeroak ba dira, eta gurekin behinpen
ez duzue kontatu, eskutitza hora siñatzeko.
Inongo izenik agertzea
publikoan, eskutitz horri
ematen diozue “anonimo”
batek daukan garrantzikeria... kaxkarkeria...
Dena dela, jakin behar duzue, Udal honek
iñoizez paratu dio Pui ostatuari ezta denuntzia bat
bakarra, Udalak bakarrik
tramitatu ditu ailegatzen
zitzaizkion denuntziak,
eta azken aldiz, jabeekin
adostu eta, multa minimo
bat paratu zion.
Udalatik, Pui ostatuko
jabeei, zer jarrera dauka
Nafar Gobernuak eta zer
emaitzak etor zitzaiokela, abisatu zien.
Udal honek baimena
ostatu guztiei, edozein aitzakia paratzen, luzatzeko ixteko ordutegia egun
batzuetan eman dizkio
(Berako eta Altzateko
bestetan, Lurraren Egunan bezperan, Ihauterietan, Gabonetan eta Urte
Zaharrean, eta ekitaldi
kultural puntual batzuekin).
Gu ez gara sartzen lege horren egokitasunarekin. (Neguan 2’30 eta
udan 3tan ixtekoz), bainan ostatuek badute beure sindikatua, beure interesak defenditzeko, eta
ostatuetan agertzen diren kartelak ordutegiekin,
ez dute eramaten Udalaren logotipoa, baizik
beure sindikatukoena.
Udalaren langileek bera lana egiten dute, haunitz flexibilidadeakin gainera, eta kasu honetan,

Nafar Gobernuak eskatu
ondoren, Pui ostatuko fatxadaren argazki bat atera zuten.
Gure langileak (Herriko langileak) sartzea zaku berdin batean bertze
erakundeko jendeekin,
xingarra eta abiadura nahastea bezala da, eta “insulto” hori ez dugu onartzen.
Baldin ba duzue kexaren baten bat, badakizue prest gaudela entzuteko eta, behar ba da,
zuzentzeko okertzen ba
gara. Bainan ez kritikatu
ez dugu egina, eta mesedez hurrengoan aurpegia eman behar den
bezala.
Josu GOIA
Berako zinegotzi
guztien izenean.

Txan magoa,
arduragabea...!
Txan Txan Txan
Txan...Txan magoa ez da
agertu ! Hezkuntzako
Euskara Zerbitzuak antolaturik Malerrekako eskolek maiatzaren 29rako
Txan magoaren bisita eta
emanaldia espero genuen. Hala ere, hasieran
aipatu dugun bezala, plazan umeak, gurasoak, irakasleak,... esperoan .Inguruko Eratsun, Saldias,
Beintza-Labaien eta Iturengo herrietatik eskoletako haur guztiak propio bere saioa ikusteko
ekarraraziak . Eta hara
non, kasualitatearen magiaz ikasten dugun Jauntsaraseko eskolan emanaldia egun eta ordu berean duela. Berarekin zuzenean solastu ondoren
argi eta garbi adierazten
diogu, eskaera maiatza-

ren 30rako eskatua genuela baina berak deitu
zigula egun horretan grabaketa zuela esanez eta
aktuazio eguna aldatzea
eskatu zigula. Guk inolako arazorik gabe baietza
eman genion hile honen
29rako. Berak dena ukatzen du. Hala ere gogorazten diogu ondoren,
beste hiru irakaslerekin
hitz egin zuela, baita egunaz nahastu zelako (apirilaren 29an uste baitzuen), eta abar , eta abar,
eta abar. Kontua da Herri txikitako ikasle guztiengan ilusio faltsuak sortarazi ditugula “engainatuak” sentitzen gara eta
bera gainera ez da arduradun egiten. Azkenik
esan, ez dela lehen aldia, duela hiruzpalau urte gauza bera egin baitzuen, toki eta “kliente”
berekin eta inolako damurik gabe. Hau da hau!
Orain, berari zein irtenbide eman behar digun esatea tokatzen zaio...
Itturen, Eratsun,
Saldias eta
Beintza-Labaingo
eskoletako irakasleak

Ekainaren 11n
Ekainaren 11n, JUSTIZIAren dorre bikiak erortzeko arrisku bizian izan
litezke, burrunba eta zalaparta handirik gabe. Ez
dugu ametituko.
Ekainaren 11n, KULTURAren kontrako atentatua eginen dute zenbaitzuek. Herri ttiki honen
kulturaren alde ari diren
lagunak ez dituzte maite.
Ekainaren 11n, ASKATASUNA juzkatu gogo dute, bertze alde batetik, askatasun pertsonalen aldeko eskubideak
ziurtatzeko hitzarmenak
sinatzen dituzten bitartean.
Ekainaren 11n, JON
ABRIL beratarra bertze
BIKTIMA bat izanen da,
borreroren papera eman
nahi baldin badiote ere.
Hala ere, ez dute erdietsiko.
Ekainaren 11n, bertze
gauza aunitz ere suertatuko dira hemen eta han.
Zoritxarrez, ezagunak diren nahiz ez diren bertze
injustizia mordoxka bat
ere izanen dira egun horretan. Baina, bakoitzak
berea eta denok denona
leloan sinesten dugunentzat ekainaren 11
egun makurra izanen da
zero eremuan.
Behin ere erran nian,
Jontxu: kontu goiari, eta
JUSTIZIAk justiziaren ordez berea egin dezala. Hi
kargurik gabe utziko haute, baina euren sistema
agerian gelditu izanen
duk.
Edu ZELAIETA
(Gasteiz).

Berako Euskara
Batzordeak Berako
udalbatzarrari
Jon Abril Olaetxea
2002ko ekainen 11n epaituko dutela jakin dugu.
Era berean, Berako Kultur Batzordeak Udalbatzarrari aurkeztu dion moziaren berri izan dugu.
Horrela, azpian sinatzen dugunok Berako
Euskara Batzordearen
izenean Berako Udalbatzarrari jakinarazi nahi diogu:
1. Jon Abril Olaetxearen epaiketa dela eta
Berako Kultur Batzordeko taldeek aurkeztutako
mozioarekin bat gatozela.
2. Jon Abril Olaetxea
Bortzirietako Euskara
Mankomunitateko Berako Euskara Batzordeko
kidea eta Aholkularitza
Batzordeko kidea den aldetik lan eskerga egiten
ari dela gure herrian eta
eskualdean euskararen
normalizazioaren alde.
3. Jon Abril Olaetxearen kontrako auzia erabat zentzugabea dela eta
guztiz arbuiagarria dela.
Beran, 2002ko
maiatzaren 28an
Berako Euskara
Batzordea.

Ez digute isilduko!
Aupa denok eta bereziki Jon!! Gure animoa ta
sustengoa emannahi diogu Eztanda taldearen partez, baita Kristian Amoren partez. Ez digute isiduko!. Laster arte.

Kristian AMORENA
(Eztanda taldea)

2002/02/21 • 320. zbk.
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iritzia • ttipi-ttapa
• PRENTSATIK BILDUTAKOAK •

• 11 GALDERA LABUR•

Diario de Noticias 02-05-20

«Ongi prestatu gabe
bazaude irabazten
ahal duzu partidu oso
zail bat, baina
errexena ere galtzen
ahal duzu. Hankek
dardar egiten dizute
eta dena gainera heldu
zaizula iruditzen
zaizu».

«Ongi zaudela baldin
badakizu kantxara
beldurrik gabe
ateratzen zara. Irabazi
behar baldin banau,
irabaz dezala, baina
partiduaren ordua
ailegatzeko gogoekin
zaude».

Abel BARRIOLA
Leitzako pilotaria
D. Noticias 02-05-20

Juan Mari Bengoetxea
Leitzako pilotari ohia
D. Noticias 02-05-20

«Apostua dagoen
lekuan jendeak
zalantzak izaten ditu.
Kantxa barrenean ez
zara gehiegi
enteratzen. Jendeak
nirekin dirua irabaztea
gustatzen zait, baina,
beti ere nik partidua
irabazi baldin badut,
noski».

«Lehen mailan jokatu
nuen lehendabiziko
urtean Beristainen
kontra galdu nuen,
faborito argia nintzen
partida batean.
Bigarren koadrotik
kontrakantxara pilota
mordoxka bota nuen.
Bi egunez etxetik atera
gabe egon nintzen,
lotsatua».

TIBURCIO GOIENETXE ETXEBERE

Jean-Marc IRATZOKI Azkaingo kantuzalea eta AEKko ikaslea
Zein da zuretzat kanturik ederrena?
Benito Lertxundik abesten duen Baldorba.
Kantari bat?
Andde Duhalde.
Zonbat kantu ezagutzen dituzu gogoz?
oh, ez ainitz, hamar bat osoki...
Zoin da gehienik kantatu duzun kantua bizian?
Dudarik gabe Hegoak, errubiarekin
aste guziz kantatzen genuen.
Plazer gehiago hartzen duzu kantatzen edo kantuen entzuten?
Nahiago dut kantari on bat entzun.
Euskara ikasten duzu, mintzatzeko
edo kantuen ulertzeko?
Biak. Lehenik nere haurrekin eskuaraz mintzatu ahal izateko, ondotik
kantuen ulertzeko.

Zer da zailena euskara ikastean zuretzat?
Hiztegia errexa da baina deklinabideak biziki zailak dira.
Paella onak egiten dituzu afari haundietan, etxean ere zu zara sukaldari?
Gehienetan ez.
Dutxa azpian kantatzen duzu?
Ez.
Bertze nunbait?
Bai, autoan, Martintxoren kazetarekin.
Euskara ongi menperatzeko gauza
ainitzen egiteko prest zara?
Ikastaldiak gogotik eginen nituzke
bainan familiarengatik ez dut posible.

Ortziraletan, 10etan
Mus Txapelketak

ANZABAL
A G E N T Z I A

Tfnoa: 948630259 - BERA

✆ 948631076 • BERA

■ Zurich Aseguruak
• Autoa, etxebizitza, istripu eta bizitza aseguruak

■ Lan aholkularitza
• Nomina eta Aseguru Sozialak

■ Aholkularitza fiskala

loredenda

• Errenta Deklarazioak, IVA…

■ Inmobiliaria
• Baserri, borda, pisu, etabarren salmenta eta alokairua

■ Gestoria
• Ibilgailuen transferentziak, gidatzeko karnetaren
berritzea eta edozein gisako gestioak
Santiago 15 - Tfnoa eta Faxa: 948 580804 - ELIZONDO

2002/06/06 • 327. zbk.

Harategia
Eztegara 3
Tfnoa: 948 630 198
BERA

Albistur, 39-K
☎ 627542
LESAKA

• bitxikeriak •
• opariak •
• enmarkazioak •
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LANA

Karlos Pombar: Bere gisara
sukaldeak montatzen hasi
den beratarra
Irungo Bidasoa Institutuak bultzatutako
Urratsbat proiektuaren bidez
ttipi-ttapa

Karlos Pombar Sainz
beratarrak Zurgintza eta
moblegintza ikasi zuen
Irungo Bidasoa Lanbide Heziketa Institutuan.
Gaur egun, 21 urterekin, gazte saiatua da,
autonomo gisara ari dena berak ikasitako arloan, hau da, sukaldeen
muntaia eta instalazioa.
Esperientzia hau,
Irungo Bidasoa Institutuak eta Zumaiako Muebles Xey S.L. enpresaren elkarlan akordio baten ondorioz hasi zen.
Urratsbat izeneko
proiektuaren bidez, Zurgintza ikasketak akautzeko zituzten zazpi
ikaslek sukaldeak montatzeko enpresa sortu
zuten. Horretarako, Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Sailaren, Gipuzkoako Foru Aldundiko
Lan Sailaren eta ikastetxe beraren laguntza
izan zuten. Itzuli behar
ez zen dirulaguntza jaso zuten, Enpresaren
Bideragarritasun estu-

dioa egin zitzaien eta
proiektuaren planifikazioan, garapenean eta
sendotzean lagundu zitzaien. Karlos Pombarrek erran digunez, «hasieran inbertsio handi
xamarra egin behar zen
tresneria erosteko,
350.000 pezeta inguru
eta horretan ikastetxeak lagundu zigun». Hiru hilabeteko ikastaroaren ondotik, produkzioan hasi ziren.«Guretzako erronka handia zen,
aipatutako laguntzaz
gain, bertze gauza aunitz baikenituen alde:
lanpostua segurtatua
genuen, ikasteko aukera eta kurrikuluma borobiltzeko modua, behin behineko eta gutti
ordaindutako lanari alternatiba eta orokorrean, sektore honetan izan
diren diru-sarreren banazbertzekotik goiti kobratzea».
Lan talde hau Muebles Xey enpresari Espainiako Iparraldean
zerbitzua emateko as-

ARTEKARI
TALDEA

ARTEKARITZA EKONOMIKO ETA LABORALA
LESAKA:
• Astelehenetik asteazkenera 9-13tara eta 15-19etara
• Ortzegun eta ortziraletan, 8etatik 15etara
Non: MALDAERREKA S.L., Bittiria 6 • Tfnoa: 948 637050

BURLATA:
ARTEKARI, S.L., ✆ 948133328•133346. Faxa: 948133713
Non: La Viña karrika, 4-behea • 31600 BURLATA

Karlos
Ponbar,
berak jartzen
duen
sukalde
batekin.

moarekin sortu zen.
Baina gero, Marbellan, Madrilen,
Bartzelonan, Teruelen, Hueskan
eta bertze zenbait lekutan sukaldeak montatzeko deitu zituzten.

BERE GISARA LANEAN
Urratsbat proiektuaren barnean sortutako
enpresa horretan urtebetez lan egin ondotik,
esperientzia hori bere
gisara sukaldeak montatzen hasteko aprobetxatu zuen Karlos Pombarrek, duela urte erdi.
«Taldea utzi eta nire gisara hasteko arrazoia
inguru hurbilago batean lanean hastea izan
zen, bezeroarekin harreman estuagoa izateko aukera ematen due-

✎ Langile Autonomoak
✎ Nekazariak eta mendi-langileak
✎ Nominak eta Aseguro Sozialak
✎ Lan-kontratutarako laguntzak
✎ Enpresa berri ezberdinen sortzea
✎ Diru-laguntza ezberdinak
✎ Kontabilitateak
✎ IVA eta IRPF
✎ Errenta aitorpenak
✎ Elbarritasun eta jubilazio tramiteak
✎ Bideragarritasun planak

lakoz. Koperatiban ari nintzenean, tratua hotzagoa zen, obra
berrian egindako lanak
izaten baitziren gehienetan». Gaur egun kontent dago bere lanarekin eta etorkizunerako
itxaropen handiak ditu.«Lana bere osotasunean kudeatzea gustatuko litzaidake, hau da,
hiru dimentsioetan diseinatu, aurrekontuak
egin eta sukaldea montatu, hori bai, Xey-en banatzaileekin gaur egun

egiten dudan lana alde
batera utzi gabe».
Horretarako, lana
egitearekin batera, bere ikasketak gaurkotzen
segitu du eta Bidasoa
Institutuan sukalde eta
mobleen diseinuari buruzko ikastaroak egin ditu. «Beti gustatu zaidan
lan horretan aitzinera
egiteko gaitasuna ematen dit horrek».

Zalain Auzoa
✆ 948631106
BERA
Boda eta banketeak ematen dira

Lanchas
• Parketak - Tarimak
• Kutxillatzea eta bernizatzeak
• Estaldura orokorrak
Bera ✆ 948630735 - 607 406781
2002/06/06 • 327. zbk.
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Ekainaren 11n epaituko dute
Jon Abril Audientzia Nazionalean
Ekainaren 9an eskualde guziko jendearen elkartasuna izanen du

Asier GOGORTZA

Orain bi urteko abuztuan 10 segunduko bideo-grabaketa bat egiteagatik epaituko dute
heldu den asteartean
Jon Abril beratarra. Bere abokatuak jarritako
helegite guziak atzera
bota dituzte Audientzia
Nazionaleko epaileek,
baita defentsak epaiketarako aukeratutako lekuko gehienak ere.
Honenbertzez, Abrilek 6 urteko gartzela zigorrari, 6 urteko inhabilitazioari eta 1.200 euroko isun bati egin beharko die aurre, hoiexek baitira fiskalak eskatutako zigorrak.
Epaiketaren aitzinetik elkartasun mezu ugari jasotzen ari da Jon
Abril, eta ekainaren 9an
Kultur Batzordeko talde

ARGAZKIA: ASIER GOGORTZA

Bertze elkartasun moduen artean “Eman begi bat Jonen alde” ekimena abiatu du Ertz kolektiboak. Ertz jaialdian hasita Jonekin bat egin nahi duten pertsona guzien begiak bilduko dira fotomatoi baten bidez. Irudian agertzen denaren gisako argazkiak erakusketa moduan antolatuko dira ondotik.

guzien artean elkartasun eguna antolatu dute eskualdeko eta kanpoko jendeari begira. Elkartasuna adierazteaz

gain epaiketaren gastu
guzietarako dirua biltzea
ere sartzen da helburuen artean. Herriko musikari, dantzari eta ber-

tsolariez gain, Petti, Morau, Joseba Irazoki eta
Xabier Montoia kantariek ere hartuko dute
parte.

ERTZ JAIALDIA
Ekainaren 6tik 9ra ospatuko da
hirugarren Ertz jaialdia
Ortzegun honetatik igandea
bitarte Euskal Herriko eta kanpoko hainbat artisten musika eta bideo lanak aditu eta ikusi ahal izanen dira Berako Kultur Etxean.
Ertz arte guneak antolatzen duen
jaialdi hau ari da pixkan-pixkan

bere tokia hartzen,
bai Euskal Herrian,
baita nazioartean
ere.
Aurten bideogintza esperimentalari eskaini diote jaialdiaren lehendabiziko eguna, eta ortziraletik igandera hainbat musikariren proposamenak emanen
dira ezagutzera. Akauzazte, Alex

belardenda
Mediku naturista
kontsulta
Masajista
Legia 1, behea • BERA• ✆ 948 630652
2002/06/06 • 327. zbk.

Mendizabal, Tzesne eta Ixi Software euskaldunez gain bertzeak
bertze Italiatik, Australiatik eta
Alemaniatik etorritako artistek parte hartuko dute aurten. Tartean,
harritzeko moduko aktuazioak
izanen dira oraingoan ere, Curva Chiusa taldeak bizikleta gainean eskainiko duen kontzertua
errate batera.

Akautu da futbol
denboraldia

Dagoeneko akitu dute
denboraldia herriko futbol talde guziek. Denetarik izan da aurten.
Erregionaleko taldeak
mailari eutsi dio 13. bukatuz, eta aipatu behar
da zenbait jokalari “historikok” adio erranen
diotela taldeari. Azken
partiduan Jon Abril izan
zuten gogoan jokalari
eta zaletuek. Jubenilen
taldeak denboraldi polita osatu du seigarren
tokian akautuz. Kadeteek, berriz, maila galdu dute. Neskak ederki
aritu dira, maila mantenduz eta Kontxako kopa irabaziz. Areto futbolean, azkenik, azken
aurreko postuan bukatu dute, baina oraindik
ez dakite segurutik maila galduko duten edo ez.

Sormen ikastaroa

Ekainaren 7,8 eta 9an
Chrissie Poulter irlandarrak sormen prozesuaren inguruko ikastaroa emanen du Beran.
Norberaren esku dauden baliabideak erabiliko dira horretarako, gure gorputza, mugimendua, ahotsa... baina baita Berako inguruneak
eskaintzen dizkigunak
ere.

Altzateko bestak

ekainaren 14tik 16ra ospatuko dira. Ortziralean
pilota goxo besta, larunbatean txirrindula
txapelketa, gimkana eta
bertso-poteoa eta igandean parapente erakustaldia izanen da, ohiko ekitaldiekin batera.
✆ 948 631462
Altzate 1 • BERA

BERA
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Lesakako VI.
Mendi Itzulia

2.648.000 euro pasatuko
aurrenkontua izanen du Udalak

Ekainaren 16an eginen
da Beti Gazte elkarteak
seigarren urtez antolatutako Mendi Itzulia. Beti bezala, bi ibilbide izanen dira aukeran. Luzeena, 34 km.koa: plaza Zaharrean abiatu eta
Unanua, Itsaszelaieta,
Pagolleta, Elutxa, Bianditz, Aritxulegi, Aiako
Harriak, Endarako erreka, Gartzineko Borda
eta Banarta igaroko dituzte, plazara bueltatu
aitzin. Laburrenean (30
km.) ez dute Aiako Harria igoko. Izen ematea
6:45etatik 7:30etara beteko da plazan eta 5 euro gostako da (4 euro
bazkideentzat). Irteerak
7:00ak eta 7:30ak artean eginen dira.

Inbertsiorik handiena igerilekuak estaltzeko eginen da aurten
Aitor AROTZENA

Lesakako Herriko
Etxeak 2.648.023,42 euroko udal aurrekontua
izanen du aurten. Modu berean, Andra Mari
Zahar-Etxea Erakunde
Autonomoaren aurrekontua,341.976 eurokoa, onartu zen. Bi aurrekontu hauek EAJ-EAren aldeko botuekin eta
Batasunako kontrakoekin onartu ziren. Aitzineko urteetan bezalaxe, Batasuna kexu ageri zen, aste beteko epeaz bidali zaielako aurrekontua eta hameka
zinegotzietatik lauren iritzia ez delakoz kontutan hartu. Batasunaren
ustez, hori larria da eta
horrekin batera Lesakako sektore haundi bat
zokoratzen da. Bertze
salaketa batzuk ere egin
zituen Batasunak, adibidez planifikazio eza.
Beraien erranetan, babes ofizialeko etxeak
egiteko ez dago partidarik, ezta mendi planifikazio egoki bat egiteko ere ez. Herritarren
artean bereizkuntzak
egiten direla eta euskararen inguruan utzikeria handia dagoela adierazi zuten Batasunkideek.
Alkateak bere aldetik, aurrekontuak hobe-

Ileapaindegia
Tel: 948 637429
Bittiriako Plaza, 3 behea
LESAKA

Jone Fagoaga
ARGAZKIAK: LEIRE PORTUK

UTZIAK

Larunbat honetan eginen da matxinbeltzeneare 10. urteurren besta eguna.
Arratsaldeko triki-poteoaren ondotik afaria eginen da Kattu jatetxean eta gero kontzertua Tapia eta Leturiarekin.

tzeko azken 5-6 urtetan
Batasunak borondaterik ez duela izan adierazi zuen, beraien iritzien aurkezpena beraien burua luzitzeko
bertzerik ez dela erranez. Batasunaren solasetan aurrekontuekin
zerikusirik ez zuten solas aunitz bazirela ere
erran zuen Jose Luis
Etxegaraik. Batasunako ordezkariaren eta alkatearen arteko eztabaidak luze jo zuen, baina azkenean, erran bezala, Herriko Etxeko eta
Andra Mari Zahar Etxe-

ko aurrekontuak EAJEAren botuekin onartu
ziren.

Aurten eginen diren
inbertsio guzien artean
garestiena eta aipagarriena, udal igerilekuen
estaltzea izanen litzateke, 300.506 euroko
aurrekontuarekin, hau
da, 50 milioi pezeta inguru. Udalak eliza bidean tanatorio bat eraikiko du. Lurrak erosteko 75.000 euro erabiliko dira eta tanatorioa

egiteko 210.354 euro.
Mendi lanetarako
168.284 euro zuzenduko dira eta Irain eskolako obrak egiteko 27.045
euro. Kultur Etxearen
proiektuaren bigarren
faserako 120.202 euro
gastatuko dira. Zaharren egoitzan arkupe bat
egiteko obrek 22.000
euroko aurrekontua izanen dute. Ikastolaren
kanpoko aldean obra
egiteko 12.000 euro
gastatuko dira eta Herriko Etxekoan artxibo ttiki bat osatzeko 6.000
euro erabiliko dira.

Bittiria 41•☎ 948 637518•LESAKA

Tfnoa: 948637027 LESAKA

300.506

EURO

IGERILEKUA ESTALTZEKO

Skeet Olinpikoan Presidentearen Kopa irabazi zuen herriko tiralariak maiatzaren 18 eta
19an Valladolid-en eta
Europako txapelketan
parte hartu du maiatzaren 24tik 30era Lonaton
(Italia).

Musika bandaren
omenaldia

Musika Bandak omenaldia eskaini zien ekainaren 1ean bandakide
beteranoei. Herriko musika talde ezberdinek
emanaldia eskaini zuten Plaza Zaharrean.

KOXKILA
OSTATUA

ERRETEGIA

Tfnoa: 948 637 127
LESAKA

Zarandia, 4 - LESAKA

2002/06/06 • 327. zbk.
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ETXALAR

Hurrengo igandean, ekainak 16,
ospatuko da XV. Haurren Eguna
Herriko karrika nagusiak zolaberritzen ari dira dagoeneko
Joseba eta Nerea

Ekainaren 16an,
igandea, herriko haurrek beraien eguna ospatuko dute. Aurtengoa
XV. edizioa izanen da
eta egun guziko egitaraua ekintzez betea dator. Goiz osoan frontoian
Landagain eskolako
haurrek eginiko eskulanen erakusketa izanen
da ikusgai, urte guzian
egindako bertze hainb at lanek in bat er a .
Eguerdi partean XV.
ipuin topaketa eginen
da, bertan aukeratutako ikasle batzuk beraien
ipuinak irakurriko dituzte bertaratzen direnen
aintzinean. Ondotik bazkaria izanen dute frontoian eta eguna akabatzeko arratsaldeko bortzetan “Sambhu” antzerki taldearen emanaldia izanen da. Egun
guzian herriko trikitilariek alaituko dute plaza
ingurua.

Herriko karriken
zolaberritzea

“Excavaciones y
transportes Orsa S.L.”

«USOA»
NEKAZARI KOOPERATIBA

Urtero bezala Udalak
langabetuak kontratatu
ditu. Horretarako Nafarroako Gobernuak
15.051,12 euroko dirulaguntza eman du hiru
langile kontratatzeko
bortz hilabetez bakoitza.
Jose Luis Agesta, Jose
Luis Irisarri eta Jabier
Galarregi izan dira aukeratuak. Hauetaz gain,
Irene Zelaieta babestutako enplegu sozialeko programan kontratatuko da.

Ikasleen
kanpaldiak

ARGAZKIA: JOSEBA OLAGARAI

Aurtengo Haurren Egunean ere antzerkia ikusgai izanen da.

Irungo enpresak hartu
ditu bere gain herriko
karriken zolaberritze lanak 139.796,91 eurotako aurrekontuarekin
(23.260.249 pezeta).
Obrak hasi eta lau egunetara gelditu egin ziren, zenbait arazorengatik. Hala ere, ahal bezain agudo segituko dute lanarekin eta zolaberrituko diren bideak Antsolokueta auzokoa,
Landaburutik Haritzpe
ostatuaren ondoraino-

koa eta plazatik Arrigaraiaraino doana izanen
dira. Hauek 5 zentimetroko brea beltzez moldatuko dituzte. Aldiz,
mediku kontsultaren pareko bidea, Kultur Etxea
eta Arburuaren ondokoa eta panaderitik gurutzeraino doana 6 zentimetroko brea gorriz berrituko dira. Bertzetik,
Landaburutik Arroseraino doan bidea ez da
berritua izanen ez baita udalaren eskumena.

Patxiku Irisarri zinegotziak aipatu digunez
«herriko zenbait karreteratan brea gorria ematearen arrazoia kanpotarrak bide horietan barrena galduta ez ibiltzea
da eta horrela bide nagusietatik (brea beltzekoetatik) desberdintzea». Iñarretako gurutzearen inguruan ere adokin itxurako plaza bat
eginen dute, oraindik xehetasunak zehaztu gabeak badituzte ere.

GOYA

Ganaduarentzat
pentsurik egokiena
Tfnoa: 948635214

JOSTAILUAK
JANTZIAK
OPARIAK
ERREMINTAK

ETXALAR

Altzate, 5 • ✆ 948630083 BERA

ANSONEA jatetxea
Eguneroko menua eta karta
Asteburu eta jai egunetan menu
berezia

Foruen Plaza 1 • ✆ 948 631155 • BERA
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Udal langile
berriak

Prentsa
Liburuak
Tabakoa
Opariak
Kukuxumusu
kamisetak

Fax publikoa
Plastifikazio
a
Enkuadernazi
o
lanak
EguneroInprenta
irekia
lanak
Tfnoa./Faxa: 948 63 70 30 • Albistur, 9 •

Kurtso bukaera hurbiltzen ari dela eta, Landagain eskolako haurrek
kanpaldiak izan dituzte.
Aurten lehenbiziko eta
bigarren ziklokoak Hondarribira joan ziren maiatzaren 15,16 eta 17an.
Haur Hezkuntzakoak
berriz Zarautz ezagutzeko aukera izan zuten
maiatzaren 23 eta
24ean. Mari Jose Gamio eskolako zuzendariak adierazi digunez
«kanpaldi hauekin haurren arteko harremanak
sendotu nahi dira, lagun
berriak egitea eta ongi
pasatzea. Dena pentsatu bezala joan da eta
ez dugu inolako arazorik izan». Etxalarkoekin
batera Bortzirietako bertze ikastetxetakoak ere
joan ziren.

herriz herri
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IGANTZI

Herria ezagutuz

Nafarroako jautsiera txapelketa
uztailaren 6an jokatuko da herrian
Usandizagaren plaka karrika aldera aldatu dute berriz ere

Otsoak eta
piztiak
mendietan

Oskar TXOPERENA

Lehengoan aipatugenuen Nafarroako
mendi bizikleta txapelketa, jautsiera modalitatean, Igantzin jokatzeko aukerak bazeudela.
Bada, aukera gauzatzen
ari da poliki-poliki, eta
dagoeneko Biltoki Elkartea ari da lanean baimenak lortzeko eta proba behar bezala antolatzeko. Ibilbidea ere zehaztua dute, denetara
bi kilometro ingurukoa,
Azkarateko harrian
–Frain kaxkoan– hasi
eta Herriko itturrian –Latsagan– akautuz. Proba San Fermin bezperan jokatuko da, uztailaren 6an, eta Nafarroaz kanpoko jende ospetsua ere etortzea espero dute antolatzaileek.

Eskolako kontuak

Aurtengo ateraldiak
egin dituzte dagoeneko
eskolako haur eta irakasleek. Haur Hezkuntzakoak Zarautzen egon
ziren 23 eta 24an, eta
bertze gaineko guziak,
Mallorcan izandako 6.

ARANTZAKO GARTXINEAKOEK

UTZITAKO ARGAZKIA

1920an paratua zuten Barberenean (Erramunean) Jose Maria Usandizaga
konposatzailearen oroimenez burdinezko plaka. Hasiera batean, inauguratu
zen eguneko argazkian ikusten ahal den bezala, karrika aldean paratu zuten.
Zenbait urte geroago alde batera ematen duen etxeko paretara aldatu zuten.
Orain dela egun gutti, berriz ere karrika aldean paratzea erabaki dute, lehen
baino anitzez beheitiago gainera, aisa ikusteko moduko lekuan. Idatziaren
azpian garbi adierazten da plaka non egin zen: “Fundiciones de Vera, 1919”.

mailakoak kenduta,
Hondarribian pasatu zuten bere egonaldia,
maiatzaren 15, 16 eta
17an. Orain ekainaren
7ko Haurraren Eguna
prestazen ari da Guraso Elkartea eta eguneko ekitaldien berri eman
die gurasoei. Ikasturte

akabilako eskursioa, hilaren 14an izanen da,
Xabierko Gaztelura.

Luis Mari Zelaieta

Saminez hartu zuen
herriak Luis Mari Zelaieta Eltzaurdiaren heriotza. Herri kirolekin, euskararekin eta irakaskun-

tzarekin harremana izan
zuen. Herri kirol taldea
sortu zuenetakoa izan
zen eta hor izaten zen
bestetan taldeak urtero
antolatzen duen erakustaldian. IKA Euskaltegian laguntzaile eta Toki
Ona Institutuko irakasle
izan zen hainbat urtez.

EKAITZA
Hostala • Kafetegia
AUXILIAR DE
TRANSFORMADOS
METALICOS, S.A.

• Txapa mozketa eta tolestea 6 metro
bitarte, neurria eta diseinuaren arabera
• Enbalaketa elementuak eta flejeak.
• Ate metalikoak (baskulante, korredera, gillotina…)
• Aireadoreak (estatikoak, erregulagarriak…)
Igantziko Bentak • ✆ 948 637 411 • Faxa: 948 637 313

Terraza eta
Gelak TB eta bainuarekin
plater konbinatuak
Plaza Berria, 13 ☎ (948) 627547 LESAKA

Zure ingurua klase guzitako insektuz
(xomorro, zinaurre, armiarma, kukuxu…) eta
arratoi-xagutxoz garbitu nahi baduzu, deitu!
Gu arduratuko gara horretaz.
Termita eta Polillen kontrako tratamendua

✆ 948630155

BERA

Lehengo batean ortziraletan IKAk Xorroxin Irratian egiten duen
saioan inguru honetako mendietan lehen
otsoak izaten zirela aipatzen zuen.
Bada, kontu hori ederki dokumentatua dago Igantziko Herriko
Etxeko artxiboan.
1680tik aintzinerako
kontu liburuetan maiz
aipatzen dira otsoak,
hartzak, azeriak, etabar… ehizatzeagatik
egindako ordainketak,
bai herritarrei eta baita kanpotik larruekin
etorritakoei ere. Errate baterako, 1702ko
kontuetan hauxe agertzen zaigu: «por dos
crias de lobo que
mató en Velzau» eta
1708koetan, berriz:
«seguimiento de lobos en Artalecu».
Urte batzuk lehenago, 1699an, Oningo
errekan otso ehizian
ibilitako jendeari
emandako hamaiketakoa aipatzen da.
Gaur egun ezinezkoa
iduri baldin badu ere,
XIX. mendean ere
ikusten ahal dira horrelako kontuak. Dagoeneko erabiltzen ez
diren izenak izanik
ere, garbiak dira toponimian utzitako aztarnak: Bi paraje daude “Ossazuluetta” izenekoak, bata Anddon
eta bertzea Pagolan.

2002/06/06 • 327. zbk.
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ARANTZA

Kanpaldiak eta ateraldia
egin dituzte ikasturtearen
azken txanpan

Hondarribia eta Zarautzen
kanpaldiak eta Donostiara
eskurtsioa egin zituzten eskolatik
Nerea ALTZURI

Irakaskuntzan hurbil
dira udako oporrak. Baina ikasturtea gibelera
utzi baino lehen, aurten
ere egunpasak egin dituzte eskolako ikasleirakasleek. Bortzerrietako adineko neska-mutilekin batera egin dira
kanpaldiak. Lehen eta
bigarren zikloko 11
aranztar Hondarribira joan ziren maiatzaren
20an, bi lo egin eta etxera bueltatzeko. Lehen
egunean eguraldia tonto xamar baldin bazuten ere, orokorrean, hiru egunez hondartzara
joan eta herri horretako
xokoak ezagutzeko aukera izan zuten umeek
eta irakasleek. Maiatzaren 23 eta 24an, berriz, Zarautzen izan ziren eskolako ttikienak.
9 neska-mutiko, irakasle eta gainerako bortziriar lagunak ere ongi pasatu zituzten egunak Gipuzkoako hiri horretan.
Eta itsasoarekin ez
dira aspertzen herrita-

rrak. Maiatzaren 28an
Donostian pasatu zuten
eguna eskolakoek. Goizean Miramongo Kutxa
Espazio bisitatu eta arratsaldean patinaia egin
zuten Txuri Urdinen.
Eguraldia erori xamarra
izanagatik, hondartzara ere joan ziren. Heldu
den urtean ere eginen
dituzte ateraldiak eta
udako barkazioak gertu direla kontuan hartuz,
ongi akautu ikasturtea!

PERTSONAIA
Mirari MAIZ GOÑI

Ipuin historiko
lehiaketan
lehen saria
eskuratu du

Eskolako neska-mutikoak Zarauzko hondartzan.

Agesta pilotaria
Bakersfielden

Ander Agesta, herriko pilotari afizionatuak
bi aste pasatu ditu Estatu Batuetan, Bakersfield hirian. «Euskal
Jaia» ospatu da xoko

honetan eta Amerikan
bizi diren euskaldunek
hemendik ere izan dute bisitaririk. Agesta, Mitxeo, Ariznabarreta eta
Arretxe pilotariekin batera izan da han. Pilota
partidak jokatu ditu eta

17 urteko gazteak «Errege baten itzalean» lanarekin sari nagusia lortu berri du Ipuin Historikoen lehiaketan. Nafarroako Unibertsitateak eta Emakumearen Institutuak antolatutako lehiaketan Batxilergoko 1. eta 2. mailako
ikasleek parte hartu dute. Berako Toki Ona Institutuan 2. Batxilergoa ikasten zuten (dagoeneko akautua baitute) Mirari eta bere ikaskideek kontakizun historikoak idatzi zituzten. XV.
mendean girotutako lanetan Mirarirena izan da onena. Jaione Irigoien aranztak ikaskideak ere parte hartu zuen
lehiaketan. Maiatzaren 10ean, arratsaldean, sari banaketa egin zen iruñean eta liburu sorta eta oroigarriak

euskal jaiak eskaintzen
dituen hainbat ekitaldien
lekuko ere izan da. Gaur
edo bihar bueltatuko da
etxera, maiatzaren 23az
geroztik han izan eta gero. Segur esperientzia
ederra izan dela.

ekarri zituen etxera herriko gazteak
sari gisa. Nafarroako Blanka II.enaren
egunerokoan oinarritzen da bere ipuina. Erregin bilakatzeko bere gurasoek aitzinera eramandako tratuzko ezkontza baten protagonista da. Bere
atsekabea adierazten du idatzietan,
ezagutu eta maitatu gabeko gizon batekin ezkontzera behartua delako.
«Laixter ohartu naiz ordea ez zuela atzera bueltarik, ez zegoela ezkondu beste
irtenbiderik, baina ez hondoratzeko zerbaiti eutsi nahian edo, aurrez-aurre geundela, ezkontza gauzatzeko unean egin
dudan irribarreari heldu diot, eta amaren hitzak ditut behin eta berriro, denborarekin maiteko dudala esanez (…).»

TOLDOAK SALMENTA-KONPONKETA-ALOKAIRUA-ERROTULAZIOA
Eguzkitik babestekoak (elektriko edo eskuzkoak) • Toldo mugikorrak •
Igerilekuetako sareak • Kamioentzako toldoak • Estutzeko uhalak •
Aluminio, PVC, Egurra eta Seguridadekoak • Motorizatuak pertsianak
altxatu eta jausteko • Kontraleihoak • Estoreak • Eulien kontrakoak…

☎ 948 63 10 03
Fax: 948 63 10 03
Alkaiaga Ind.•Baldrun, 8 • LESAKA - BERA

PERTSIANAK
ERA GUZIETAKOAK, MOTORIZATUAK, ESTOREAK
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HARATEGIA • URDAITEGIA
Kanttonberri 4, Tfnoa: 948630018 • BERA

SAROBE
okindegia
SANDERS Pentsuak
Eztegara 41, Tfnoa: 948 630 899 - BERA
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KULTURA

Nafarroako Eskolarteko bertso txapelketa
eskualdeko bertsolari gazteek irabazi dute
Bapateko saioan, Garazi Taberna beratarra eta Jon Elizetxe gartzaindarra txapeldun
ttipi-ttapa

Maiatzaren 17an jokatu ziren Nafarroako
Eskolarteko bertso txapelketaren finalak. bertso-paper lehiaketako
lanak saritzeaz gain, bapateko bertso txapelketa ere burutu zen, bai 14
urtez beheitiko kategorian, baita 14 eta 18 urte artekoan ere. Bi mailatan, eskualdera etorri
ziren txapelak. Ttikienen mailan, Garazi Taberna beratarra izan zen
txapeldun. Bigarren postua Aitor Arbizu etxarriarrarentzat izan zen
eta hirugarrena Iturengo Alazne Untxalorentzat. Ondotik sailkatu ziren Aitor Arangoa (Beruete), Lur Larraza
(Etxarri) eta Erkuden
Mujika eta Xabi Salva-

ARGAZKIA: AITOR AROTZENA

Garazi Taberna beratarrak txapela jantzi zuen 14 urte arteko kategorian. Alazne Untxalo ittundarrak –argazki ttikian– hirugarren postua eskuratu zuen kategoria berean.

dor barañaindarrak. 14
eta 18 urteko kategorian, berriz, Jon Elizetxe gartzaindarra izan
zen txapeldun eta bigarren postua Mikel Azpirotz leitzarrarentzat izan
zen. Iruñeko Jon Basañez izan zen hirugarren,
Beñat Taberna beratarra laugarren, Oier Lakuntza iruñearra bosgarren eta Egoitz Telletxea
lesakarra seigarren.
Bi lehendabiziko sailkatuek, Euskal Herriko
txapelketako finalean
parte hartzeko eskubidea dute. Beraz, Garazi Taberna eta Aitor Arbizu 14 urte artekoetan
eta Jon Elizetxe eta Mikel Azpirotz, 14-18 urtekoetan, Mungian San
Pedro bestetan eginen
den saioan izanen dira.

Iruinarri modernoa plantatu dute
Bustitzen bortz sunbildarrek
Lehendik erdi estalia zegoen harria altxatu dute
Mendaur aldean
ttipi-ttapa

Joan den urteko urriaren 1ean iruinarri edo
menhir modernoa plantatu zuten Bustitzen, Sunbillako eremuan, bortz herritarrek: Santi Espelosin,
Florentino Gelbenzu, Jose Maria Elizondo, Josetxo Mitxelena (Oryo) eta
Juanito Jorajuria. Beraien
inizialak jarri zituzten harritzarraren gibelaldean.

Florentino Gelbenzuk TTIadierazi dioenez, «harria han zen, botatua eta erdi estalia. Guk
altxatu eta zuloan sartu
bertzerik ez genuen egin.
Urriaren 1ean taladroa
eta argia egiteko makina
eraman eta gure inizialak jarri genituen». Nahiko polita iruditu ez, nonbait, eta artista batek eskuz landu zuen sunbilPI-TTAPAri

darrek paratutako harria,
argazkian ageri den bezalaxe. Ez da koadrila honek auzoan egiten duen
lehen lana. «Aitzineko urtean beheitixeago aziendendako zerrakura egin
genuen eta bertze urte
batez Itturriotz iturria berreraiki genuen. Hasieran keja izan zen, baina
gero lan ederra egin genuela erran ziguten».
2002/06/06 • 327. zbk.
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FLASH

Bestetako Udal
txikia osatua

Udal Musika Eskola berria
ekainaren 16an zabalduko da

Sanpedroetako udal txikia osatua da: Jon Juankorena Iparragirre izanen da alkate eta Gorka Sarratea Arregi bake epaile. Zinegotziak
Itziar Bertiz, Ander Bertiz, Javier Gago, Xabin
Juankorena, Jon Jubera, Maitane Larretxea,
Nerea Mindegia eta Ainhoa San Miguel izanen
dira.

Heldu den ikasturterako matrikula kanpaina ere ireki da
ttipi-ttapa

Aitzineko alean aipatu genuen bezala,
ekainaren16an zabalduko da ofizialki Udal
Musika Eskola berria.
Garai batean liburutegia izan zen egoitzan
moldatu dute musika eskola berria. Ekainaren
16rako musika eskolako ikasle eta ikasle ohiak
bildu nahi dituzte. Goizez, txistulariak, musika banda, akordeolariak
eta trikitilariak karrikaz
karrika ibiliko dira. Gero Meza izanen da eta
ondotik eskola bedeinkatuko da. Ikasle batzuk
kontzertu laburra eskainiko dute eta gero poteoa eta bazkaria eginen da. Musika Eskolatik erran dutenez, «bertan ikasi edo eskolarekin harremana izan duten guziak, guraso, lagun... gonbidatuak daude».

Aurrematrikula
kanpaina
zabalik

Bertze aldetik, ikasturte bukaera hurbiltzen
ari dela eta Musika Eskolak aurrematrikula
kanpaina ere hasi du.
Iaz bezalaxe, lehendik
ikasle direnek ez dute
matrikulazioa egin beharrik. Musika eskola
uzteko asmotan baldin
badaude, baja eman beharko dute ekainean, faltarik gabe. Ikasle berriek, berriz, ekainaren
3tik 14ra (biak barne)
eta irailaren 2tik 13ra
egin beharko dute Do2002/06/06 • 327. zbk.

Karlos
Garaikoetxeak

ARGAZKIA: KARMELE TOLOSA

Pianoa ikasketak eskainiko ditu heldu den urtean ere Musika Eskolak.

neztebeko udal idazkaritzan (goizez). Musika
eskolatik aipamen berezia egin diete aurtengo ikasturtean musika
eta mugimendua egin
duten ikasleei, hurrengo ikasturterako instrumentua aukeratu behar

baitute. Heldu den ikasturterako, beraz, honako eskaintza zabala izanen du Musika Eskolak
egoitza berrian: 5 eta 6
urtekoendako Musika
eta mugimendua; 7 urtetik aitzinera eta helduendako musika hiz-

kuntza eta tresnei dagokienez, eskusoinua,
trikitixa, pandereta, txistu, kitarra klasikoa eta
elektrikoa, pianoa, saxofoia, klarinetea, tronpeta, perkusioa (bateria), banda eta Abesbatza (Mendi).

«Euskadi: La transición
inacabada» bere liburuaren aurkezpena egin
zuen maiatzaren 24an
Doneztebeko Alkartetxean, Bortziriak eta Malerrekako 50 bat lagunen aitzinean. Liburuan
bere «memoria politikoak» argitaratu dituela adierazi zuen Euskal
Autonomi Elkarteko lehendakari ohiak. Euskal abertzaletasunaren
sormenetik gaur egungo politikara izan diren
pentsamendu aldaketak argitara ematen ditu Garaikoetxeak. Orain
dela 2 urte, Planeta argitaletxeak bere ibilbide
politikoan oinarritutako
liburua idaztea proposatu zion Garaikoetxeari eta honek pausua
ematea erabaki zuen.

KIROLA
VIII. Paleta goma txapelketaren final laurdenak
ekainaren 15ean jokatuko dira

Erreka elkarteak zortzigarren
urtez antolatutako paleta goma
txapelketa azken txanpan sartua
da. Lehendabiziko fasea hameka bikotek jokatu dute, bi taldetan banatuak. Ekainaren 15ean,
16:00etatik aitzinera jokatuko diren final laurdenetarako zortzi bikotek eskuratu dute txartela: A

taldean, Luismi Apezetxea-Patxiku Ganboa, Ibarra-Berho, Txoperena-Txoperena eta Juanto
Apezetxea eta Felipe Ganboa. B
taldean, berriz, Etxegoien-Zapiain, Gazpio-Pernaute, OtegiOtegi eta Silanes-Bakero. Finalerdiak ekainaren 22an jokatuko
dira eta final nagusia San Pedro

San Pedro egunean banatuko dira aurten ere sariak.

egunean, arratsaldeko 18:00etatik aitzinera.

herriz herri
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BERTIZARANA

72.116
bisitari izan
zituen iaz
Bertizko
Parkeak

Bertizaranako Eguna ospatu zen
Narbarten ekainaren lehenean
Bazkariaren ondotik sokatira saioa egin zuten haranako gazteek
ttipi-ttapa

Joan den larunbatean, ekainaren 1ean, ospatu zen Narbarten Bertizaranako Eguna. Joan den utean hasi zen
egun hau ospatzen eta
aurten segida eman diote Bertizaranako gazteek, Udalaren, Legasa
eta Narbarteko kontzejuen, BKZ eta Malerrekako Mankomunitatearen laguntzaz.
Eguna hasteko, goizean suziriak eta diana
izan zen Legasako txistulariekin. Gero, gosaria izan zuten. Meza Nagusiaren aitzinetik, futbito partidua jokatu zen
eta piraguak izan ziren
errekan. Ondotik, herri
kirolak eta haranako
bazkaria egin zen, Bittor Elizagoien eta Manolo Arozena bertsolariekin. Arratsaldean ha-

B E IN TZ Ak o
O ST ATU A

ARGAZKIA:

ranako gazteen arteko
sokatira saioa egin zen
eta gero dantzaldia Xabier Ariztiaren eskutik.

Herriko plazan egin zen
afariaren ondotik, eta
Bertizaranako bizilagunak elkartu dituen egu-

TB

na behar bezala akitzeko, gauerditik aitzin gaupasa izan zen Jalisko
Band taldearekin.

ZUBIONDO JATETXEA
MALDAERREKA, S.L.

✆ 948 450 014
BEINTZA-LABAIEN

Alberto
RETEGI

PIKABEA
pinturak

abokatua

Etxe barneko hezetasun eta kondentsazio
arazoak moldatuko dizkizugu

Altzate 17
BERA
✆ 948 630 763

TTIPI-TTAPA

Joan den urteko Bertizaranako Eguneko irudian ageri denez, gazte aunitz
biltzen da haranako bazkarian. Joan den urtean Legasan bezalaxe, aurten
Narbarten egin dute.

Bertizko Natur Parkeak 72.116 bisitari
izan zituen iaz. Gisa
horretara, Nafarroako
hiru parkeetatik (Urbasa-Andia eta Bardeak dira bertze biak)
bisitatuena izan zen.
Normala denez, abuztua izan zen bisitari
gehien izan zituen hilabetea (10.970 bisitari). Ekainean 9.969
bisitari izan ziren, apirilean 9.062, uztailean 8.990, urrian 7.393
eta maiatzean 6.959.
Pixko bat beheiti eginez, datu hauek mantendu egin ziren azaroan (5.009), irailean
(4.692), martxoan
(3.627) eta abenduan
(2.816) eta nabarmenago jautsi egin ziren
abenduan (1.658) eta
urtarrilean (971).

Molinero drogerian
galdetu

• Fatxadak
• Barne dekorazioa
• Pintura orokorrean
Izpoz 8 • ✆ 948 630240 - 948 631495 • BERA

MALDAERREKA
FUNERARIA
ZERBITZUAK

FUNERARIA
ZERBITZUAK

DONEZTEBE BEILATOKIA
Bortziriak eta Malerrekan
24 orduko zerbitzua beilatokian
eta etxean prezio guzietan
Trasladoak Iruñea, Donostia, Irungo
ospitaletatik edozein herrietara

✆ 948 637404
✆ 900 704704
2002/06/06 • 327. zbk.
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ITUREN

Trinidade
eguna

56.696 euroko aurrekontua du
Herriko Ostatua moldatzeak
Maiatzaren 27an hasi ziren bi hilabete iraunen duten lanak
Iban ISASI

Iturengo Herriko ostatua moldatzen hasi
zen joan den astean
Udala. Maiatzaren 27an,
herritarrak auzolanean
hasi ziren barrenetik
hustutzen eta bi egunez
izan dira borondatez aritu diren hamar bat langileak. Maiatzaren 29tik
aitzinera, berriz, igeltsero profesionalak hasi dira moldaketa lanetan. Lanen aurrekontua
56.696 eurotik goitikoa
da, baina auzolanean
egindako lana kontuan
hartuz, zerbait jautsiko
dela uste dute Herriko
Etxean. Maiatzaren 31n
Iturengo Udalak egin
zuen batzarrean, behin
moldatu ondotik herriko
ostatua errentan hartzeko enkante edo subasta deialdia aterako

Mendaurko baseliza ttikia gelditu zen Trinidade Egunean.

da. Uda akabailarako
berriz ere herriko ostatua irekia izatea espero
da, igeltseroek, lanak
ongi joanez gero bi hilabetetan akituko dute-

la errana baitute. Dena
den, kontu segurua da
herriko bestak Herriko
ostaturik gabe igaroko
direla aurtengoan Iturenen.

IBAN ISASI

Mendi ibilaldia
Aizkolegira

Ekainaren 16an Aizkolegira mendi ibilaldia
antolatu du Ibintza kultur taldeak.

Jende ugari hurbildu zen maiatzaren
27an Mendaurko Trinitate egunera. Eguerdira arte aritu zen goratzen jendea Mendaurko baselizara,
9etatok eta 10etako
emandako mezetan
baselizak gainezka
egin zuen, eta aunitzek ataritik entzun behar izan zituzten. Bertze batzuk desioa eskatu zuten, baselizari
hiru buelta emanez eta
teilatura harria botaz.
Ibintzak antolatutako
bazkarirako 70 lagunetik goiti emana zuten izena, eta bazkal
ondotik Trikidantz taldearen doinuak adittu
ahal izan ziren. Eguraldia nahasi xamarra
zebilen, eta euri zaparradaren azpian bildu behar izan zituzten
bazkarirako eramandako trasteak eta musika aparailuak. Arratsaldez dantzaldia izan
zen plazan Gaubela
taldearekin.

ZUBIETA

Dardo txapelketan parte hartuko
du Herriko Ostatuko taldeak
Larunbatean jokatuko da Miranda de Ebron
Leire ORTUOSTE

Aurreko bi urteetan
Burgosen eta Donostian
egin zuten bezala, aurten Miranda de Ebron
eginen den dardo txapelketan parte hartuko
dute Herriko Ostatua taldekoek. Txapelketak,
berez, hiru egun iraungo ditu, baina zubitarrak
2002/06/06 • 327. zbk.

ekainaren 8an, 9:30etatik aurrera ariko dira. Hamar herritar (8 mutil eta
2 neska) joan behar dira eta bost kategoriatan
banatzen dira: taldeka,
bakarka, mistoa, emakumeak… Komunitate
arteko txapelketa honen
ondotik Espainiako txapelketa jokatuko da.

Bestaberri

Ekainaren 2an Bestaberri eguna ospatu
zen. Arratsaldean berendua izan zen herritar guzientzako eta ondoren 22:00ak ate dantzaldia izan zuten.
Bestalde, eskola inguruan umeentzako
parkea jarri behar dute.

Maderas GOMEN
☛ Era guzietako ateak, janbak eta
regruesoak
☛ Egur idorrak: tropikalak, haritzak,
gaztainak, pinuak, izeiak…
☛ Tarimak eta zolak: haritza, gaztaina,
pinu…
☛ Tableroak: melaminak, hidrofugoak,
matxinbratuak…
Zaldubia Poligonoa • IRURITA • ✆ 948 580 645
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GOIZUETA

Baserritako bideak konpontzeko
60.000 euro erabiliko ditu Udalak
Sortzen elkarteko pilota txapelketaren partidak jokatu ziren herrian
Esteban AROTZENA

Hainbat baserriko bideen punturik txarrenak
konpontzeko 60.000 euro (10 milioi pezeta) erabiliko ditu Udalak dagoeneko martxan dagoen
planean. Kontutan izan
behar da dirutza hau
guztia materialerako dela, eskulana auzolanean egiten baita. Jendea
erantzun ederra ematen ari omen da gainera.
Eskolako haurren garraioak eta anbulantziak
arazoak dituzten zenbait lekuri eman zaio lehentasuna inbertsio hau
egiteko orduan, Juanan
txokotik Kalekobordara,
Domiñazpi-Domiñara
eta Alkasoko iturritik
Minttegira bitarteko pistei esate baterako.
Hauetaz gain, ongi ez

ARGAZKIAK: ESTEBAN AROTZENA

Argazkiko zazpi neska-mutiko hauek izan ziren protagonistak maiatzaren
19ko lehen jaunartzearen ospakizunean.

dauden gainerako bide
guziei ere errepasoa
emanen omen zaie.

Sortzen Pilota

Sortzen, Nafarroako Gu-

raso Elkarteen koordinadorak 8-12 urteko pilotarientzat urtero antolatzen duen txapelketaren jardunaldi bat herrian burutu zen maia-

tzaren 25ean. Partidak
goizean jokatu ziren eta
herriko eskolako ordezkari guztiak garaile atera ziren gainera. Festa
borobila beraz.

Argindarraren kableak
lurpetik igarotzen ari
dira Iberdrolakoak azken asteotan. Udalaren
nahia herriko guztiak
desagertzea baldin bada ere, oraingoz plazan, Kale Nagusian eta
beste hainbat leku jakinetan bakarrik eginen
omen dira lan hauek,
«aurrekontuak horrelaxe agintzen duelako».
Obretako zinegotziak
esan zigunez, azpiegitura guzia herriaren
gain doa, kableak paretetatik kendu eta lur
azpitik igaro besterik
egiten ez duelarik Iberdrolak.

ARESO

Bikote gazteak irabazi du
Pake-Tokiko mus txapelketa
Iker Barandalla eta Xabi Gereño txapeldun
Juana Mari SAIZAR

XXIII. mus txapelketako finala maiatzaren
18an Pake-Toki elkartean ospatu zen. Txapeldunak Iker Barandarain
eta Xabi Gereño gazteak izan ziren. Txapeldunordeak Txomin Etxarri
eta Juan Gabilondo.
Txapelketa honetan 13
bikotek hartu dute par-

te eta gaztetxo hauen
lehenengo urtea da. Finala ondoren, afaria eta
sari banaketa egin zen.

Langabetuak
lanean

Udalak beste urteetan egin duen bezala,
langabezian dauden bi
langile kontratatu ditu
hiru hilabetez herriko la-

netan aritzeko. Dagoeneko hasi dira
lanean eta kanposantua eta inguruak herriko kaleekin batera garbitzen ari dira.

40 argazki

«Kanpo Zorraren
Abolizioa, ez aurpegia
itzuli, guk aurpegia ema-

ARGAZKIAK: JUANA MARI

Mus txapeldun gazteak.

ten diogu» lelopean, 40
argazki bildu ziren maiatzaren 19an, meza ondoren elizatarian.

Maitane Gereño Igarondo elkarteko igerilaria, udako Espainiako txapelketan parte
hartuko du Bartzelonan
uztailean. Maitaneren
marka ehun metro librean, 1’ 04” 98 da, gutxienekoa lortuz.
2002/06/06 • 327. zbk.
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Ekainaren 9an
Lekeitiora

XXIV. Kultur Astearen balantze
bikaina egin behar da orohar

Kanpo zorraren abolizioa eskatuz ia 400 argazki bildu dira herrian
Mikel ILLARREGI

Amaitu da aurtengo
Kultur astea eta ohikoa
izaten da gutxi gora-beherako iritzia eman, hurrengoa arte eta kitto.
Dena den, zehatza ez
bada ere, balantze gisako zerbait aipa daiteke. Helduentzat eskainitako saio gehienen
“epaia” partaide izan diren pertsonek eta Kultur taldearen kideek
saioaren bukaeran bildutakoaren iritzi laburpena izan nahi du. Euskal selekzioaren aldeko
mahaingurua; hutsa,
jenderik ez. “Oreka Tx”
txalaparta; saio orekatu eta beroa. «Ehoziri
topaketa»; ikusgarria.
“Kuadrilen arteko Herri
kirolak”; arrakastatsua.
“Munduari itzulia hamazazpi urtetan”; mundiala. “Marcel magoa”;
magikoa, pena jende
heldu gehiegi ez animatzea. “Irakurriz gozatu”; entzunez gozatu.
“Kuba bizkletaz”; iluna,
ez zuen Kubako kolorea eta erritmoa transmititu. “Sex-une antzerkia”;
bikaina eta ikasteko modukoa. “Eskulangintza
erakusketa”; atergune
eta euri jasen arteko
ikusgarritasuna. “Erakusketak”; gozagarri.
Laburregi eta ez oso
zehatza agian, bakoitzak xehetasun gehiago behar baitu, baina
dena orohar bikain. Bikain ere, hau guztia antolatzen, eta antolaketa lanetan lagundu duten guztiak, baita diru2002/06/06 • 327. zbk.

Urtero bezala, UEMAk,
Udalerri euskaldunen
eguna antolatu du. Aurten Bizkaiko Lekeition
ospatuko da . Herri honek, Oriorekin batera,
UEMAn sartzeko erabakia hartu zuten otsailean. Bi herri hauekin 47
udalek osatzen dute
mankomunitatea. Hamaika urte igaro dira lehen UEMA eguna ospatu zenetik eta urte
hauetan lortutako emaitzak handiak izan dira.
Besteak beste administrazioan euskaraz
funtziona daitekeela,
euskara lan hizkuntza
izan daitekeela frogatu
ahal izan da.

Mendi taldea
laguntza eskaini dutenak. Entzule, ikusle edota partaide moduan aurtengoan, azkeneko urteetan baino handiagoa
izan bada jendearen
erantzuna, ea heldu den
urtean XXV. urtean hain
zuzen, topea jotzen den.

Kultur erabilera
Maxurrenean

Azkeneko alean, Parlamentuan Udalaren
agerraldia aipatzen genuen. Ondoren Laguna
kontselariarena etorri da
eta esperantzaren bat
ikusten bazen aurrekoan, honetan garbi utzi
du etxe honen erabilera eta lehentasuna zeri
eman. Udalak eginiko
errekurtsoaren esperoan, haserako sinatzaileen taldeetako ordezkariek kultur erabilera
gauzatzea pentsatu dute. Horretarako txandaka, taldeek, hauen kideek edota herriatarrek
bat bestearen atzetik
erakusketa, hitzaldi, dia-

IDOIA ZABALETA

Plazak gainezka egin du Kultur Asteko hainbat
ekitalditan. Tartean, Ehoziri Lan Zaleen Topaketa
ikusgarria izan zen.

positiba emanaldi, ikastaro eta horrelakoak antolatzea pentsatu dute.
Horretarako giltza eskatuko dute eta bidezkoa ikusten bada, laster batean hauen berri
kaleratuko dute eta jendeak parte har dezan
eskatzen dute.

Bigarrena
leitzarra

Duela aste gutxi Nafarroako eskolarteko bat

bateko bertso txapelketa jokatu da. Finalera iritsita, leitzako Mikel Azpirozek bigarren postua
lortu du, Jon Elizetxeren atzetik. Lehenengoak 77,5 puntu lortu zituen eta 77,1 bigarrenak. Txapelketa honetan 14-18 urte bitarteko
Nafarroako gazteek parte hartzen dute eta orain
Euskal Herriko finala jokatuko da Sanpedrotan
Bizkaiko Mungian.

Ekainaren 16an, LeitzaSara-Bermeo elkarkidetzaren barnean, mendi irteera antolatu da
Aralarrera, Ttutturrera
hain zuzen. Ibilaldiaren
ondoren nahi duenarentzat herrian lagunen
arteko bazkaria antolatu da 10 eurotan. Bestaldetik Mendibil mendi
taldeak mendirako materiala erosi du bazkideek erabiltzeko. Irailean eskalada ikastaroa
ere antolatu da Nafarroako Federazioarekin
batera. Ikastaro hau bi
asteburutan luzatuko
da.

Dirulaguntza

Urtero udaldean egiten
den Udako Euskal Unibertsitatean parte hartu behar duenak, matrikulazio gastuetarako
udalak onarturiko dirulaguntza jaso dezake.

Kontzertua

Aralar musika taldeak
ekainaren 9rako musika kontzertua antolatu
du herriko zineman,
12:00etan.

herriz herri
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BAZTAN

Suteak zaintzeko begiralekuak
paratzea eskatu du Junta Generalak
Irurita eta Elizondo arteko errepidea ez dute moldatuko

ARGAZKIA: JOSUNE ITURZAETA

Lekaroztik Etxerriko bidegurutzeko zubian barna N-121-B errepidera sartzen diren ibilgailuek Elizondo alderako norabidea hartu behar dute nahitanahiez hemendik aitzinera. Sortzen den arriskuarengatik, ezin izanen dute
Gartzain edo Irurita aldera hartu, seinale berriek erakusten duten gisara.

giralekuak jartzea, neurri osagarri interesgarria
dela uste dute Juntakideek.
IRURITA-ELIZONDO

ERREPIDEA

Mendekoste eguneeko Juntan bertzelako
gairik ere ukitu zen. Ho-

nela, Nafarroako Errepide Zainketarako Zerbitzuaren idatzi bat irakurri zen. Idatziak zioenez, N-121-B errepidean, Irurita eta Elizondo
artean ez dago moldaketa lanik egiteko intentziorik. Jakina denez,
oinezkoendako arrisku-

BAZTAN
ALTZARIAK
zurgindegia
• Sukalde, logela, jangela eta
egongelarako mobleak
• Estiloko mobleak: Luis XV,
Regence, L. Felipe, Napoleon.
• Haritz, gaztain eta gerezi
egurretan egindakoak
121 errepide nazionala, 54. km • Tfnoa: 45 23 74 - IRURITA

Xotero ETXANDI

Hiru urte
espetxean igaro
eta libratu dute
arraioztarra

Rakel GOÑI

Nafarroa osoan, suteak zaintzeko hamazazpi begiraleku paratuko dira aurtengo uztailaren 1etik 2003ko
maiatzaren 31ra. Horietatik bakar bat ere ez
da Baztanen jarriko. Hedaduran Nafarroako herririk handiena dela eta
hemen gertatzen diren
suteen kopurua eta garrantzia kontuan hartuz,
bi oihan begiraleku Baztanen eta inguruko herrietan ere paratzea eskatu du Junta Generalak. Juntakideek beraien
arrenkura azaldu zuten
afera honen inguruan.
Gobernuaren beraren
datuen arabera, iaz Nafarroa osoan baino eremu handiagoa erre zen
eskualdean otsaileko hiru egunetan.
Ana Mari Marin Elizondoko alkateak egin
zuen Juntak onartutako
proposamena. Neguan
larreak kontrolik gabe
erretzearen ondorio penamangarriak gogoratu zituen, prebentzio
neurriak hartu arren. Be-

PERTSONAIA

tsua da zati hau, ez baita bidebazterrik eta
zuhaitz handiak daudelakoz errepidearen bi aldetara. Idatzian ageri
denez, zati osoaren ikerketa egin da, baina moldaketa egitea «ekonomikoki ez da bideragarria».

1999ko uztailaren 4an
atxilotu zuten Xotero
Etxandi arraioztarra,
talde armatuko kideei
muga igarotzeko laguntza ematearen akusaziopean. Beraz, kasik hiru urte eman ditu
espetxean, maiatzaren
26an libratu baitzuten.
Goizeko 9:45etan atera zen Iruñeko kartzelatik eta kanpoan esperoan zituen familiakoak, lagunak eta Batasunako parlamentariak. Espetxe atarian
aurreskua dantzatu eta
lore sorta eman zioten
Xoterori. Egun berean,
eguerdian, Arraiozko
zubian ongietorria eskaini zitzaion, bertaratutakoen txalo artean.
Baina ez da hori izan
herritarrek egin dioten
harrera bakarra. Joan
den igandean, ekainaren 2an, ongietorri bazkaria egin dute Arraiozko pilotalekuan. Herritar eta lagunen harrera bihotzez eskertu
zuen Xoterok.

MEDIKUNTZA NATURALA
NATUROPATIA
ONDORIOETATIK INDARTZEKO:

• Diabetia • Asma
• Larru azaleko alergia

• Buruko mina
• Zizareak

IKUSMENAREN
BERRESKURATZEA

• Miopia
• Bista alfertua
• Estrabismoa
• Begi lausoak-kataratak

• Oinen izerdia
• Prostata, etab…

GIHARRE
ARAZOAK

• Bixkortzea
• Artritia, erreuma
• Artrosia, Lunbalgia
• Bihurdurak, etab…

KONTSULTA ORDUTEGIA
Goizez 9etatik 12etara. Arratsaldez 2-7etara. Ordua eskatu
San Marcial, 7-4 IRUN
2002/06/06 • 327. zbk.
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BAZTAN

Ustarroz erremontista ohia
omendu zuten Pilotaren Egunean
Oronozen ospatu zen maiatzaren 25ean

MENDI
OSTATUA

Ekainaren 13tik abuztuaren 31 artio zabalik
da Baztango Udalean
etxeko sutarako egur loteak eskatzeko epea.
Epe honetatik kanpo ez
dela eskaerarik onartuko jakinarazi du Udalak.

Web orririk ez
subentziorik ez

Rakel GOÑI

Maiatzaren 25ean
egin zen Oronoz-Mugairin Pilotaren Eguna.
Aitzakia horrekin Jesus
Mari Ustarroz, herriko
semea eta garai batean erremontelaria izandakoa omendu zuten.
Ustarroz zazpi hilabetez Madrilgo Recoletos
pilotaleku famatuan aritu zen, baina etxeko
okindegian lana pilaka
zela eta, utzi egin behar
izan zuen Madrilgo
abentura. Dena den, Iruñeko Euskal jai pilotalekuan ere aritu zen erremontean. Segundo
Anaia pilotalekuan, izen
bereko lehendabiziko
pala txapelketaren finala jokatu zen.Karmelo
Berho eta Iñigo Zelaieta suertatu ziren txapeldun, finalean Carlos
Goñi eta Mikel Etxeba-

Etxeko sutarako
egurra

Balleko Udalak, hilabeteko epean 6.526,25 euro itzuli beharko dizkio
Nafarroako Gobernuko
komertzio eta Turismo
Zuzendaritza Nagusiari. Erakunde honek Internet-en udalaren web
orria egiteko eman zuen
dirulaguntza iaz, baina
egin ez denez, dirulaguntza bueltatzea eskatu du.
ARGAZKIA: AINARA MINDEGIA

Jesus Mari Ustarroz omendua, emaztea eta pala txapelketako finalestekin.

rriri irabazi ondotik. Afizionatu mailako zesta
punta eta esku pilota
partidak ere jokatu ziren. Ondotik, Oronozko
herriak eta Balleko Udalak oroigarriak eman zizkioten Ustarrozi. Honek
esker onez jaso zituen

sariak eta beretzat bizitzako egunik pozgarriena izan zela adierazizuen. Cesar Krutxaga
Osasunako jokalariari
ere oroigarria eman zion
Oronozko alkateak, lehen mailako ligan minutu gehien jokatu di-

tuen jokalaria izan delakoz. Pilota partidu eta
omenaldien ondotik,
bazkaria izan zuten Urgainen 155 bat lagunek
eta eguna eta gaua luze joan zen, Florentino
Goñi alkateak erran digunez.

1.300 amoarrain
hil zituen
Oronozen
oinazturak

Nafarroako Gobernuak
Oronozen duen arrain
haztegian 1.300 amoarrain hil zituen oinaztura batek maiatzaren
22an. Nonbait, oinaztura pinu baten sustraietik sartu zen amoarrainak zeuden urtegira.

MENDIALDE

JATETXEA
✆ 948 580101
Santiago 1
ELIZONDO

Jatetxea

Santiago 25 - ✆ 948 580313
ELIZONDO

AMAIUR • ✆ 948453060

TANATORIO BAZTANDARRA
Baztan, Bertizarana,
Urdazubi eta Zugarramurdin

Carlos
Garaikoetxea
Etxenike

24 orduko zerbitzua tanatorioan
eta etxean prezio guzietan

abokatua
Aseguru orokorrak

Santiago 52 • ELIZONDO

Jatetxea - Ostatua
Hotela - Trinketea

Menu Ber eziak

Braulio Iriarte
ELIZONDO
✆ 948 581807 • 948 581853
2002/06/06 • 327. zbk.

✆ 948 581959
✆ 900 704704

✆ 948581468 • 948580433
Frantziarako etorb. 12 •
Ameztialde 3B • ELBETE
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BAZTAN

Arizkungo
eskolako
haur-jolasak

Erreka Jaime Urrutia karrikaren
egonkortasunean eragiten ari da

Arizkungo guraso elkarteak egindako eskaeren artean haurrendako jolas parkea jartzea
zegoen. Azkenean kolunpioak, txirrista eta antzekoak jarri dituzte eskolako jolasparkean.
Orain lurreko hartxintxarra kendu eta haurrek minik har ez dezaten bertze materialen
bat botatzea egoki litzateke.

Elizondoko Zatonea etxearen inguruan arrailak ageri dira zolean
Rakel GOÑI

Baztan errekaren
urak Elizondoko Jaime
Urrutia karrikaren egonkortasunari eragiten ari
dira, edo hala uste dute behinipein bizilagunek. Duela 20 urte pareta erori zen, Udalak
berria eraiki nahi du, baina Confederación Hidrográfica del Norte erakundeak ez dio baimenik eman. Zatonea etxearen parean dago arraildutako karrika zatia. Pareta erori zenetik, urak
zuzenean jotzen du karrikaren oinarria. Udalak 35.100 euroko aurrekontua duen proiektua egina du afera moldatzeko, baina baimenik ez du oraingoz.
ERREKAKO

URAREN

KALITATEA NEURTZEKO

ARRAIOZEN
Nafarroako Gobernuko Ingurumen Kalitaterako Zerbitzuak Baztan errekako uren kalitatea neurtzeko estazio
automatikoa jarriko du
Arraiozen. N-121-B
errepidetik Ugaldea baESTAZIOA

Oteizaren
eskultura

ARGAZKIA: RAKEL GOÑI

Amaiurko errota zaharberritzeko eta moldatzeko proiektua Maite Apeztegia
Elso arkitektuak eginen du, 12.458 eurotan. Horrela erabaki zen Balleko Udalaren Gobernu Batzordean. Nafarroako Gobernuak 11.212 euroko dirulaguntza emanen du. Proiektua Zubietan edo Zugarramurdin egindakoen gisakoa da, baina kasu honetan landa etxe gisa irekitzea ere aurrikusia dago.
Errota zaharberritzeko 210.355 euroko inbertsioa eginen da eta %85a Nafarroako Gobernuak ordainduko du.

serrira doan zubiaren
ondoan jarriko dute 10
metro koadro eta bi metro terdiko altuera izanen dituen kabina.

Literatur
mintzaldiak

Baztango Udalak eta

Liburutegi Publikoak eta
Nafar Ateneoak antolatutako literatur mintzaldiak gan den ortziralean hasi ziren Arizkunenea Kultur Etxean. Toti
Martinez de Lezea kondairaren sugestioari buruz aritu zen. Ortziral ho-

ZALDUBI
Martin Lizasoain Adansa

• SUKALDE MOBLEAK
• BAINU MOBLEAK
• MANPARAK
Zaldubi Poligonoa • ✆ 948 580 562 IRURITA

netan, ekainak 7, azken
urteotan Baztanen bizi
den Miguel Sanchez Ostiz arik da, 19:30etatik
aitzinera. Hurrengo ortziralean, ekainak 14,
Jose Antonio Peralesek
«Mugaren sedukzioa»
gaia izanen du solasgai.

Elizondoko Santiago elizaren lorategian aspalditik Jorge Oteizaren eskultura dago. Berriki arte idatziz eta marrazkiz
betea zegoen eta garbitu egin dute. Orain bere jatorrizko kolorea, beltza, berreskuratu du.

Federazio Kopa

Baztan futbol taldeak
ezin izan zuen Federazio koparen finalera ailegatu. Finalaurrekoetan Cadreitaren aurka
aritu zen, joaneko partiduan 1 eta 0 galdu zuen
Baztanek eta itzuleran
4-3 irabazi arren, Kadreitakoak sailkatu ziren finalerako. Giltxaurdiko zaletuak ez ziren
batere kontent gelditu
epailearen lanarekin,
marra pasatu zuen gola eman ez zuelako.

BAZTAN

FUNERARIA
Mateo Lertxundi
TANATORIO ZERBITZUAK
HILKUTXEN ERAKUSKETA ETA SALMENTA
EHORZKETA ZERBITZUAK • TRASLADOAK
Pedro Axular, 6 • ELIZONDO
• ✆ 948 580373 • 608 776176
2002/06/06 • 327. zbk.
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675 mendizalek eman zuten izena
Sarako bederatzigarren Itzulian
Beti Gazteko 55 lagunek krakada izan zuten Pullman jatetxean
Aña Mari eta Fred

Axuria elkarteak bi
urtetik behin antolatzen
duen herriko itzulia Mendekostez, denbora ederrarekin, iragan da. Aurtengoan ere, partehartzaileen kopurua handitu da, 675 presunek izena eman dute. Baina antolatzaileen arabera, batzuk abiatze tenoreak
ez dituzte errespetatu
eta bertze batzuk Lizarrietan hasi dira «itzulia» egiten. Hauek seguraski Larrun eta Ibanteliren beldur zirela. Denetara 750 eta 800 artean izan dira oinezkoak eta 587 ailegatu direnak plazaraino itzuli
osoa eginez. Heltzeak
arratsaldeko 16:00ak
eta 20:00ak artean izan
behar ziren, baina lehenak 14:00etako ailegatu ziren eta azkenekoak 21:30etan. Azken
hauek «Saran beti astian» ibiltzen garela
egiaztatu dute. Ibilaldia
hesten duten antolatzaileak bertze urteekin
konparatuz, oren bat lehenago ailegatu dira Larrunera eta Lizarrietara.
Beraz jendea gero eta
prestatuagoa etortzen
da. Partehartzaileen
gehiengoa kostaldetik
etorria zen: 225 lagun,
barnekaldetik 98. 115
saratarrek izena eman
zuten eta 150 presuna
Euskadi eta Nafarroatik
eta 87 bertze herrialdetatik etorriak. Axuria
Euskal Mendizale Federakuntzan sartuz, Hego Euskal Herriko jen2002/06/06 • 327. zbk.

Beti Gazteko lagunak Pullman jatetxeko sartzean.

de kopuruak gorakada
handia egin du; aurten
150 lagun, orain dela bi
urte baino hiru aldiz
gehiago. Egun eder hunen ondotik, mendizale
frango bildu zen iluntzean polikiroldegian
Axuriak prestatutako
afariaz gozatzeko.

Beti Gazte ezker
eta eskuin

Maiatzaren 15ean,
Beti Gazteko 55 presuna bildu ziren Le Pullman jatetxean. Azkeneko hamar urtetan bezala aurten ere Beti Gazteko lagun guziak krakada egitera gomitatuak
ziren. Baina aldi huntan
ainitzek ezin izan dute
joan, denbora ederra
baitzen eta belarrak egiteeko sasoina denez…
Beti Gazte, bai lanean
aritzeko ere. Krakadaren ondotik, musika adi-

tu zen San Inazio alde
hartan eta seguraski batzuk dantzan ere aritu.
Ondoko ateraldia,
Zugarramurdi aldean
izanen dute erearoaren
16an, bazkaria Armua
jatetxean eginen dute.
Prezioa 18 euro eta izenak emateko deitu behar duzue: Jeannot Elizagoien, 0559542125;
Anita Suhit 0559542021
edota Yvonne Aspirot,
0559542700.

Errugbi taldeak
30 urte

Ekainaren 16an,
igandez, Sarako Izarra
errugbi taldearen 30. urtebetetzea ospatuko da.
Besta eguna goizeko
10etan hasiko da Animaniako zelaian iraganen den adiskidetasunaren partidarekin. Ondotik Zikiroa zerbitzatua
izanen da eguerditarik

ARGAZKIAK: JEAN PIERRE LEMOINE

goiti. Zorionak taldeko
jokalari, entrenatzaile,
zuzendari, laguntzaile
eta jarraitzaile diren eta
izan diren guzieri!

Petanka
txapelketa

Maiatzaren 25ean,
Sarako lehen petanka
txapelketa iragan da Animaniako zelaian. Denetan 24 talde lehiatu
dira arratsalde guzian.
Azkenean, Kako Goietxe eta Manu Endarra
atera dira txapeldun,
Christophe Pradines eta
Nicolas Jorajuriaren aurka finala irabazi ondoren. Antolatzaileek sari
ainitz pentsatuak zituzten parte hartzaileentzat
eta egunaren ongi bururatzeko Lastiriren
etxean afaltzeko parada izan da, ondotik Gaztetxean antolatu bestan
parte hartu aitzin.

Geroa Bizirik
elkartearen
aurkezpena

Iragan maiatzaren
25ean «Geroa bizirik»
elkartearen aurkezpen
besta egin da Gaztetxean. Gaualdia giro
ezin hobean pasatu
da, bereziki 80. hamarkadako musika entzungai izan delarik.
Elkarteko partaideen
erranetan xedea euskal nortasunaren alde
lan egitea izanen da,
ingurumen kulturalari
eta ekonomikoari, bai
eta gizarteari kasu eginez. Bertzalde, helburua herri mailan proiektu demokratiko baten
sortzeko lan egin nahi
duten Sarako abertzale guziak biltzea da.
Dagoeneko lan ardatz batzu finkatuak
izan dira, hala nola hirigintza, kultura, ingurumenaren zainketa,
eta laborantza. Elkarte berriaren bulegoa
ondoko pertsonek osatzen dute: Patricia Sahastume (lehendakaria), Mirentxu Iriarte
(idazkaria) eta Mixel
Gerendiain (diruzaina).
Interesatuak direnentzat, bilkurak antolatuak dira hilabete
guziz Gaztetxean.

ttipi-ttapa Lastiryn

Ondoko ttipi-ttapa
Lastiry ostatuan eskuratzen ahalko duzue,
Herriko Etxeko Edantegiko ateak erearoaren
16tik 26a arte hertsiak
izanen baitira.

MAIXAN ETA VÉRONIQUE
SARA • TEL 0559542519

herriz herri
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AZKAIN

FLASH

«Lurra»
antzerkia

Lesakarekin anaitasun egunak
eginen dira bi herrietan

Antton Lukuren azken
obra emanen du «Hiru
punttu» antzerki taldeak ekainaren 9an,
17:00etan. Altxalili eta
Gemuku elkarteek antolatzen dute emanaldia, Kiroletako saski-baloi gelan.

Frederic Lafitti ongietorria eginen zaio ekainaren 8an
Ihintza, Angela eta Eneko

Orai arte Azkain eta
Lesaka lotuak baziren
ere, ez zen oraino deus
ofizialik antolatua izan
bi herrien arteko anaitasuna ospatzeko.
Aurten bi herriek
ekintza berezi batzu antolatu dituzte lotura horren azkartzeko asmoarekin. Lesakako udalak anaitasunaren egunak eginen ditu ekainaren 29 eta 30ean. Erakusketa bat aurkeztua
izanen da emazte artista zonbaitzuren obra batzuen inguruan. Azkaindarrek gomita berezia errezebitu dute 30
eko egunarentzat. Klikako musikariak, tindatzaileak, argazkiegileak, eta herriko txarranga ofizialki errezebituak
izanen dira. Egun hortan animazio ugari eta
bazkari bat izanen da.
Azkainen, Aboztuaren 18an antolatua izanen da egun berezi bat
lesakarrekin. Bi herrietako abesbatzek elgarrekin kantatuko dute
mezan. Lesakako triki-

Ikastolak 30 urte

Ikastolako buraso elkarteak besta bat antolatuko du Irailaren 22an
kiroletan. 30. urtemuga
karietara pilota partidak,
mutxikoak eta bazkari
bat antolatua izanen dira, Patxi eta Bat Bi Hiru taldea ere etorriko da.

Palantxa
lehiaketa

Zortzi eta bederatzi urteko berrogoi haurrek beren lehen komunionea egin
dute maiatzaren 26an.

Maider Laduchek udako palantxa lehiaketa
antolatzen du urte guziz bezala. Izen emaiteak ekainaren 10a arte egiten ahal dira (11
euro bakotxa). Hiru maila desberdin izanen dira eta bertze bat helduagoentzat.

Ekainaren 21ean
Kornelio musika eskolak kontzertu bat eskainiko du musikaren bestakari. Txistuak, eskusoinuak, gitarrak, trikitixak eta panderoak izanen dira. Ikusgarria plazako kioskan eginen da
arratsaldeko 6etan.

Maiatzaren 1etik goiti,
Frédéric eta Florence
Echarte dira “Dominique” ostatuko jabe berriak. Edantegia eta jantegia ere idekiko dute
eguerditan eta arratsetan: 05 59 85 94 09.

tilariak etorriko dira, bazkaria eta pilota partidak
ere izanen dira.

Frederic Lafitti
ongi etorria
eginen zaio
ekainaren 8an

Sagarmatha espediziokideak ekainaren
1ean arribatuko dira

Baionako geltokirat. Azkaindar batzuek ongi
etorri berezia egin nahi
diote Frédéric Lafitti Everest gailurra gainditu baitu maiatzaren 17an. Herritar guziak gomitatuak
dira ekainaren 8an larunbatarekin herriko plazan biltzeko eta aperitifaren egiteko.

Musikaren besta

Jabe berriak
«Dominique»
ostatuan

Landibar ZUERNDTARZOUBKIONMERTZIALA
SALMENTA
MARKA GUZIEN KONPONKETA
Tel.: 948 62 55 55 • Faxa: 948 62 55 05
Banarta, 2 • Alkaiaga ind. • 31789 LESAKA
(Sarrera Beratik)

300 m 22 perfume markarik ezagunenekin
Usain-onak, kosmetikoak…
E u s k a l H e r r i k o p r e z io r i k h o be r e n a k

✆ (0034) 948 599 400 •

EG U N ER O I R EK IA
2002/06/06 • 327. zbk.
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Errotan presatzen den Ehitoko erreka
garbitu nahi du Herriko Etxeak

10.366 euroko aurrekontua izanen da eta %70 Nafarroako Gobernuak ordainduko du
Margari eta Koro

Errotaren moldaketa
lanekin lotuta, errota
huntan presatzen den
errekaren garbiketa ere
egin nahi du Herrikoetxeak. Hori egin ahal izateko 10.366 euroko aurrekontua beharko zela
ikusi zen bere egunean
eta Nafarroako Gobernuari dirulaguntza eskaera luzatu zitzaion.
Eskaera hau onartu da
eta Nafarroako Gobernuak gastuaren %70 ordainduko du (7.256 euro) Ehitoko erreka garbitzeko.

«Los Otros»
filmea ikusgai

«Los otros» zinema
munduan arrakasta

haundia izan duen pelikula ikusteko aukera
izanen dugu herrian,
ekainaren 15ean (larunbata), arratseko
10etan Akelarrenean.
Sarrera dohainik izanen
da Udaberriko Birako
ekintzetatik antolatua
delakoz.

Lehen
jaunartzea

Ainara Ariztegik bere lehen komunioa edo
jaunartzea egin zuen
gan den maiatzaren
19an. Honetan ere agerian gelditzen da herriko haur eskasia: aurten
haur batek egin zuen komunioa, gan den urtean bertze batek, aintzinekoan niorrek...

ARGAZKIA: KOROK

Ainara Ariztegik lehen jaunartzea egin zuen gan den maiatzaren 19an.

UTZIA

KULTURKARI
Inprenta lanak
egiten ditugu
•
•
•
•
•
•

Kartelak
Boletoak
Faktura taloiak
Bisita txartelak
Aldizkariak
…

Behar duzuna momentu batean
eginen dizugu; zure gustora
diseinatu, inprenta desberdinekin
preziorik hoberena negoziatu eta
listo!
Deitu lasai, eskatu aurrekontua eta
ikusiko duzu!

✆ 948 63 11 88
2002/06/06 • 327. zbk.

Luis Mari MAIA ARIZTEGI
1. URTEURRENA

Denak
berdin segitzen du
bainan…
deus ez da berdin
zu gabe
EMAZTEA ETA SEME-ALABAK
Etxalarren,
2002ko ekainaren 10ean

Luis Mari ZELAIETA
Igantzin, 2002ko maiatzaren 18an

Gurekin geldituko dira betirako
elkarrekin pasatu ditugun
lagunarte atseginak.
IGANTZIKO KINTOAK.
Igantzin, 2002ko maiatzaren 18a.

herriz herri
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JAIOTZAK
EZKONTZAK
Javier Dagerre Irigoien eta Edurne Lizeaga Susperregi, Bera eta Irungoa, maiatzaren 18an.
Angel Maria Pizzio Pikabea eta Maria
Elena Moreno Hernandez, Berakoak,
maiatzaren 25ean.
Juan Carlos Aller Perez eta Arantzazu
Fernandez Diez, Irun eta Burgoskoa, Beran, maiatzaren 25ean.
Juan Jesus Pikabea Maia eta Maria Elena Oiartzabal de Anta, Doneztebe eta
Goizuetakoa, apirilaren 27an.
Mikel Huarte Garmendia eta Maria Rosario Juanotena Aranbillet, Narbarte eta
Doneztebekoa, maiatzaren 11n.
Maria Isabel Telletxea Eratsun eta Juan
Carlos Mariezkurrena Apeztegia, Beintza-Labaiengoa eta Ezkurrakoa, maiatzaren 18an.
Jose Maria Ballarena Arrijuria eta Juana Maria Telletxea Urrutia, Elizondo eta
Arraiozkoa, apirilaren 20an.
Arturo Iturralde Galain eta Amaia Olabe Ballarena, Irurita eta Elizondokoa,
maiatzaren 18an.

Alvaro Marin Sebastian, Berakoa, apirilaen 29an.
Katixa Etxegarai Elgorriaga, Berakoa,
apirilaren 24an.
Izaro Torres Alegria, Berakoa, maiatzaren 9an.
Gaizka Ortega Altzuguren, Berakoa,
maiatzaren 16an.
Nahia Telletxea Perez, Berakoa, maiatzaren 21ean.
Aloña Etxarte Telletxea, Lesakakoa,
maiatzaren 13an.
Leire Chouza Blas, Oieregikoa, maiatzaren 5ean.
Leyre Nosellas Aldabe, Oieregikoa, maiatzaren 12an.
Unai San Miguel Zelaieta, Doneztebekoa, maiatzaren 8an.
Goretti Lana Alberro, Doneztebekoa,
maiatzaren 7an.
Maria Martin Baiona, Etxalarkoa, maiatzaren 10ean.
Elena Urrutia Goienetxe, Elizondokoa,
maiatzaren 10ean.
Urki Etxandi Sanzberro, Arraiozkoa,
maiatzaren 9an.
Aimar Prim Agerrebere, Zigakoa, maiatzaren 9an.
Xuban Lakosta Danboriena, Anizkoa,
maiatzaren 11n.
Sara Arriada Irigoien, Azpilkuetakoa,
maiatzaren 16an.
Aritz Maisterrena Larregi, Amaiurkoa,
maiatzaren 20an.
Lorea Jaurena Arratxea, Iruritakoa, maiatzaren 20an.
Naroa Blas Irisarri, Elbetekoa, maiatzaren 21ean.
Alain Astibia Otxoa, Leitzakoa, maiatzaren 14an.

Luis Mari
ZELAIETA ELZAURDIA

Luis Mari
ZELAIETA ELZAURDIA

Igantzin hil zen, 2002ko maiatzaren 18an,
33 urte zituela.

Igantzin, 2002ko maiatzaren 18an

HERIOTZAK
Feliciano Etxeberria Ameztoi, Lesakan
Igantzikoa, maiatzaren 16an, 80 urte.
Luis Mari Zelaieta Elzaurdia, Igantzikoa, maiatzaren 18an, 33 urte.
Vicente Urrutia Alunda, Elizondon Leitzakoa, maiatzaren 11n, 88 urte.
Leonardo Ramos Perez, Elizondokoa,
maiatzaren 14an, 61 urte.
Martina Martin Villadangos, Arizkungoa, maiatzaren 14an, 86 urte.
Felix Elizetxe Arraztoa, Gartzaingoa,
maiatzaren 16an, 87 urte.
Maria Basilia Azkarraga Cordoba, Lekarozkoa, maiatzaren 19an, 92 urte.
Pierre Arla, Erratzun, maiatzaren 16an,
61 urte.
Julian Zubiri Uriz, Elizondokoa, maiatzaren 28an, 83 urte.
Jean Louis Sahastume, Sarakoa, ekainaren 24an, 64 urte.
Josefa Iguelz Beloki, Leitzan, maiatzaren 19an, 94 urte.

Luis Mari ZELAIETA
Igantzin, 2002ko maiatzaren 18an

Lanean eta besta giroan
hainbat urtez elkarrekin
bizitutako momentu onengatik,
konpartitutako solas eta
isiluneengatik…
Zure irrifarre goxo hori
gurekin geldituko da beti.

TOKI ONA INSTITUTUKO
LANKIDE ETA LAGUN GUZTIAK.

Beti irrifarrea zenuen lagunmin
gauza denen gainetik aitzinerat ekin
bizitzari helduaz gogo guziekin
indar hau utzi duzu betiko gurekin
maite izan zaitugun familiarekin.
ZURE FAMILIA.
Egun gogor hauetan gure ondoan izan
zareten eta gure saminarekin bat egin
duzuen guziei, mila esker.

Sobera abudo joan bazinen ere
beti gogoan eta bihotzean
izanen zaitugu.
IGANTZIKO ZURE KOADRILA.
Igantzin, 2002ko maiatzaren 18a.
2002/06/06 • 327. zbk.
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FLASH

Berri txarrak gehiago izan dira
aurtengo denboraldi bukaeran

Leitzako Aurrera futbol talde nagusiak Preferente maila galdu egin du
Aitor AROTZENA

Eskualdeko futbol taldeek denboraldi motela ez ezik, kasu batzuetan kaxkarra ere
ekarri digute aurtengoan. Talde nagusiei dagokienez, Leitzako Aurrerak Nafarroako Erregionaleko lehen mailan
jokatu beharko du heldu den urtean, aurten
Preferente kategoria
galdu ondotik.Maila berean izanen da Baztan.
Iaz maila galdu ondotik,
aurten berreskuratzen
saiatu da, baina talde
arras berria dute eta ez
dira igoera fasean sartu. Federazio Kopan finalerdian kanporatu dituzte baztandarrak.
Gipuzkoako Ligan,
Berako Gure Txokoak
ongi eutsi dio iaz lortutako Preferente mailari. Ongi hasi zen eta lider ere izan zen jardunaldiren batean, baina
azkenean, kategoria
galtzeko arriskurik izan
ez badu ere, erdialdetik
gibelera akautu du.
Lesakako Beti Gaztek Erregionaleko lehen
mailan segituko du bertze urte batez. Denboraldia gaizki hasi zuen
eta zazpi partida segidan irabazi ondotik goitiko postuetara hurbildu
bazen ere, azkenean
bosgarren izan da.
Gure Txokoako neskak Liga Nazionalean
aritu dira, joan den urtean Gipuzkoako liga irabazi eta mailaz igo ondotik. Lau talde jausten
zirela kontuan hartuz,
2002/06/06 • 327. zbk.

Unai Apeztegia

Aurtizko pilotariak ezin
izan zuen bigarren mailako eskuz banakako
txapelketaren finala irabazi. Maiatzaren 24an
Atano III.ean jokatu
zuen Iñigo Pascualen
kontra. 6 eta 13 galtzen
izan ondotik, tantu bakarrera hurbildu zen
Apeztegia bi alditan, baina ez zuen partida berdintzea lortu. Aurtiztarrak txapapera bota zituen dejada batzuk eta
azkenean, 18 eta 22 galdu zuen.

Berako V. Herri
lasterketa
ekainaren 15ean

Kontxako Kopako finala irbazi zuen Gure Txokoako nesken taldea: Amaia
de la Cruz, Saioa Garbisu, Jone Zelaieta, Ainhoa Lanz, Eila Altzugarai, Isabel Etxebeste, Irantzu Uranga, Irantzu Etxebeste, Naiara Trigueros, Saioa
Baleztena, Ainhoa Retegi, Izaskun Albistur, Zikiro Altzugarai (entrenatzailea), Ixone Telletxea, Ainhize Irazoki, Erika txoperena, Nuria Alzaga, Maitane Erdozain, Leire Martin eta Aitziber Zelaieta.

bazauten maila galtzeko beldurra, baina sailkapenaren erdialdean
akautu eta aisa mantendu dira. Harrobi lanean, Kontxako hondartzan ari diren Gure
Txokoako neska gaztetxoek, berriz, Kopa irabazi zuten. Beti Gazteko neskak nahi eta ezinean ibili dira. Ez Ligan
ezta Kopan ere, ez zuten partidurik irabaztea
lortu futbol handian egin
duten lehendabiziko
denboraldi osoan.

KADETETAN, GURE
TXOKOA ETA BETI
GAZTE BEHEITI
Liga polita egin dute
gazte mailako taldeek.
Nafarroako lehen mai-

lan, Baztanek erdialdean akautu du. Gipuzkoako lehen mailan, Gure
Txokoa eta Beti Gazte
ongi ibili dira. Hemezortzi talderen artean,
beratarrak seigarrenak
izan dira eta lesakarrak
zazpigarrenak.
Kadete mailan ezin
da bertze horrenbertze
erran. Denboraldi hasieran bazirudien Bera
eta Lesakako taldeek
Bortziriak talde bakarra
osatuko zela. Azkenean, aukera hori ez zen
gauzatu eta Gure Txokoa nahiz Beti Gazte ezinean ibili dira Gipuzkoako lehen mailan. Bi taldeek kategoria galdu
egin dute eta ikusi egin
beharko da heldu den

denboraldian zer gertatzen den. Gisako zerbait gertatu da infantil
mailan. Joan den denboraldian Bortziriak taldean bildu eta Gipuzkoako Liga jokatu zuten. Aurten berriz ere
bereiz aritu dira Beti
Gazte eta Gure Txokoako haurrak, lehen aldiz Nafarroako Ligan. Bi
taldeak lehen mailako
azken postuean izan dira denboraldi osoan. Kopan Beti Gaztekoak bakarrik aritu dira eta ez
dute garaipenik lortu.
Maila ttikienetan Bortzirietako futbol taldeek
izan dituzten zailtasunek hausnarketarako
tartea ireki beharko dute bi elkarteetan.

Gure Txokoa elkarteak
Berako udalaren laguntzaz bosgarren urtez antolatutako Herri
Lasterketa ekainaren
15ean eginen da. Haurrak 17:30etan abiatuko dira eta nagusiak
18:30etan. Informazio
gehiago jasotzeko kiroldegira deitu behar da,
948 630215.

Berako
rokodromoa

Egitaraua guztiz zehaztu gabe badago ere,
ekainaren 14an, ortzirala, inauguratuko da
ofizialki Berako rokodromoa.

Urrezko Aizkora

Donato Larretxea aranztarrak eta Floren Nazabalek jokatuko dute
igande honetan Azpeitian Urrezko Aizkoraren
finala. Etxarrikoak bere
herrian burututako finalerdia aisa irabazi zion
Mikel Mindegiari. Ezkurrakoak adierazi zuenez, «finalerdietan sartu naiz eta adin honetan ez dago gaizki. Finala estua izango da,
baina Nazabal gaur bezala aritzen bada, lan
handiak emango ditu».

kirola
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PILOTA

Belateko
Elite
txapelketaren
finalak
Elizondon
jokatu ziren

ARGAZKIA: FOTO MENA

Txaruta elkarteko pilotariek iaz ere
emaitza bikainak eskuratu zituzten
Taldeka lortutako
3 garaipenez
gain 32 txapel
jantzi zituzten

Goitiko argazkian eta
ondoko koadroan ageri denez, hainbat txapel
eta sari garrantzitsu eskuratu zituzten gan den
urtean Txaruta elkarteko pilotariek. Jakina denez, taldeka txapeldun
suertatu zen Txaruta Belateko Udaberriko txapelketan eta Nafarroa
nahiz Euskal Herriko
Herriarteko txapelketetan. Hauei, bikoteka eta
bakarka Euskal Herriko
txapelketa handienetan
lortutako 32 txapelak eta
16 azpitxapelketak gehitu behar zaizkie. Eta aurten bide beretik segitzen
dute!

TXARUTA PILOTA ELKARTEA: 2001EKO KIROL EMAITZAK
Belate Udaberri Txap.
Nafarroako herriartekoa
Euskal Herriko herriart.
Nafarroako Negu txap.
Altsasuko Torneoa
Euskal Herriko Kluben Liga
Zizurreko txapelketa
Etxauriko txapelketa
Barañaingo txapelketa
Nafarroako eskolarteko
txapelketa
Irurtzungo txapelketa

Txaruta txapeldun (Ume, haur, infantil, kadete, gazte eta nagusiak)
Txaruta txapeldun (Haur, infantil, gazte eta nagusiak)
Txaruta txapeldun (Kadete, gazte eta nagusiak)
3 bikote txapeldun (Umeak: Arretxea-Madariaga; Haurrak: GoñiArregi eta gazteak: Jaurena-Uharte) eta bertze 1 azpitxapeldun
2 bikote txapeldun (Infantilak: Urrutia-Iraola eta kadete: PlazaElizalde) eta bertze 1 azpitxapeldun
Bikote 1 azpitxapeldun (Kadeteak: Larralde-Elizalde)
3 pilotari txapeldun (Arregi, Iraola eta Etxebeste) eta bertze 5
azpitxapeldun(A.Jauregi, X.Madariaga, Ibarra, X.Arraztoa eta Jaurena)
2 bikote txapeldun (Infantil: Urrutia-Ibarra. Gazteak: AltzugaraiXanti Arraztoa) eta bertze 1 azpitxapeldun
3 bikote txapeldun (Infantil: Urrutia-Iraola. Kadete: EtxebesteElizalde eta Gazteak: Arraztoa-Arraztoa) eta 2 azpitxapeldun
Bikote 1 txapeldun (Infantil: Iraola-Garmendia) eta bertze 2
bikote azpitxapeldun
3 bikote txapeldun (Infantil: Arregi-Urrutia. Kadete: EtxebesteEraso eta Gazteak: Unai Arraztoa-Eskudero)

Antiguako txapelketa
Oreretako txapelketa
Usurbilgo txapelketa
Burlatako Udako Torneoa
Donosti Gain Torneoa
Alkizako Torneoa
Oñatiko Torneoa
Zumarragako Torneoa
Burlatako txapelketa
Gartzarongo txapelketa
Leitzako Gabonetako txap.
Donibane Lohitzuneko
Trinkete txapelketa

Pilotari 1 txapeldun (Toni Uharte)
Pilotari 1 txapeldun (Markel Etxebeste)
Bikote 1 txapeldun (Gazteak: Unai-Arraztoa-Eskudero)
Pilotari 1 txapeldun (Kadete: Iñaki Larralde) eta bikote 1 azpitxapel.
Bikote 1 azpitxapeldun (Kadete: Etxebeste-Arraztoa)
Pilotari 1 txapeldun (Kadete: Xabier Elizalde)
Bikote 1 txapeldun (Gazteak: Arraztoa-Arraztoa)
Pilotari 1 txapeldun (Nagusiak: Toni Uharte)
4 bikote txapeldun (Txikiak: Arizmendi-Apezetxea. Infantil: UrrutiaIraola. Kadete: Larralde-Etxeberria eta Gazteak: Arraztoa-Eskudero) eta
bi bikote eta pilotari 1 azpitxapeldunak
Bikote 1 txapeldun (Gazteak: Altzugarai-Eskudero)
Pilotari 1 txapeldun (Gazteak: Xanti Arraztoa)
Bikote 1 txapeldun (Umeak: Arretxea-Manu Irigoien)

Maiatzaren 26an
jokatu ziren Elizondon
Belate elkarteak lehen
aldiz antolatu duen elite mailako txapelketaren finalak. Eskuz binaka gazte eta helduetan eta palaz, larruzko pilotarekin,
Euskal Herriko zortzi
bikote onentsuenak
aritu dira txapelketa
honetan.
Eskuz binakako
txapelketan, eskualdeko ordezkariak izan
ziren finalean, bai gazte baita nagusien mailan ere. Gazte mailan,
Iñaki Larralde lesakarra eta Xabi Arraztoa
iruritarra, Unai Arraztoa elizondarra eta Legorretako Garmendiaren kontra aritu ziren. Azken hauek aisa irabazi zuten, 22
eta 10. Maila nagusiko finalean berriz, Azpiroz eta Iriartek 22 eta
11 irabazi zioten Aitor
Cerezo lesakarra eta
Argoteri. Eskuzko partidak baino lehen, pala txapelketaren finala jokatuk zuten Murillo eta Etxeberriak, Eskisabel eta Etxeberriaren ordez aritu zen
Aierberen kontra. Eskisabel eta Aierbe gailendu ziren, 35 eta 24.
Finaletan emozio pixko bat falta izan zen,
baina maila ederreko
partidak ikusi dira Belate elkarteak lehen aldiz antolatutako elite
mailako txapelketa honetan.
2002/06/06 • 327. zbk.
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AGENDA
egunez
egun

DISKAK

TELEBISTAKO TXOKOA

g ZAKURRENDAKO TXERTOAK

«Auskalo»

BERA

Ekainaren 10 eta 11n
Herriko Etxeko bajeran
17:00etatik 19:30etara.

Alaitz eta Maider
ELKAR TRIKI

ETXALAR

Ekainaren 12 eta 13an
hiltegi zaharrean 17:00etatik
19:30etara.

g BESTAK
ALTZATE (BERA)

Ekainaren 14tik 16ra.
Begiratu xehetasunak 10.
orrian.

g ZINEMA
ZUGARRAMURDI

Ekainaren 15ean 22:00etan
«Los Otros» filmea
Akelarrenean, Udaberriko
Biraren barnean.

g ERAKUSKETAK
ELIZONDO

Ekainaren 1etik 18ra Jose
Luis Alzugaray margolariaren
lanak ikusgai Arizkunenean,
19:00etatik 21:00etara.

gMENDI IBILALDIAK
ITUREN

Ekainaren 16an Aizkolegira
mendi ibilaldia antolatu du
Ibintza kultur taldeak.

LEITZA

Ekainaren 16an mendi
irteera Aralarrera,
Ttutturrera, Leitza-SaraBermeo elkarkidetzaren
barnean.

LESAKA

BEINTZAKO FLORENTINO IBARRA

Laxoako azken guante
egilearen bizipenak
Auniztan ikusi ditugu laxoa edo
paxaka txapelketen irudiak ttipittapa telebistako kirol saioetan.
Batzuk erreparatu izanen diozue
pilotariek eskuetan janzten dituzten guantei: luzeak eta estuak batzuk, zabalagoak eta laburragoak bertzeak, berexiak guziak. Bada laxoan jokatzeko guanteak egiten aritzen den azken eskulangilea da Florentino Ibarra beintzarra. Ofizioz zapatagilea da Florentino, eta guanteaz gain, mendiko botak eta larruzko bertze oinetakoak eginkatu ditu. Orain jubilatua da eta afizioz aritzen da
guanteak egiten. Hemezortzi ur-

BASERRIA

Ekainaren 16an Lesakako
VI. tzulia.

ZERRIKIA

gKONTZERTUAK

Zerri gizena
(95-100):1,11 E

LEITZA

Ekainaren 9an Aralar
musika taldeak kontzertua
eskainiko du zineman,
12:00etan.
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te zituenean egin zuen lehendabiziko guantea. Berrogeita hamar
urte pasatu dira eta 68 urtetan ere
horretan segitzen du. Guante bat
egiteko 10 ordu behar izaten ditu. Hilabetean behin sail bat egiten du eta gero horiek Euskal Herriko xoko desberdinetan saltzen
ditu, azoka eta merkatuetan. Florentinok ez du seme-alabarik eta
bertze inork ez du bere bidea segitu. Langintza honetan aritzen
den azkena izateak pena ematen
diola ere aitortu digu.
Beraz, azken guante egilearen bizipenak eta kontakizuna aste honetako Herriz Herri saioan.

Zerrikumea
(19 kilo): 28,19 E
Zerramak:
0,50 E kiloa, bizirik.

«Auskalo», Alaitz eta Maider taldearen hirugarren
disko hau, bizi-taupadek
eta bihozkadak sorturikoa da, ametsak ferekatzen dituela amestuz eta
desirak zein maitasunak
gidaturiko sentimenduen
haize boladaren gainean hegan eginez. Disko
honetan izan ere, taldeak agerian uzten ditu bere sormenik sentikorrena eta afektu musikalik
berezkoena. «Auskalo»k
lehen entzunaldian harrapatzen gaitu eta, luma baten modura, kilima
gustagarriak eta sentsazio atseginak sorrarazten dizkigu, bai kontatzen
dena hurbil sentitzen dugulako, bai eta melodiek
zen interpretazioak gure
zentzumen guztiak, festazaleenak zein intimoenak, gozoki laztantzen
dituztelako ere. Disko honek, erromeriaren esparru zabal bat eskaini ez
ezik, bere alderik bizi eta
dizdiratsuena erakusten
du.

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA
(Maiatzaren 3tik 10rako prezioak)

BEHIKIA
Aretze gizenak:
Idixkoak: E/kg. Kanal
Extra 3,22
1.koa 3,10
2.koa 2,98
Urruxak: Pta/kg. Kanal
Extra 3,28
1.koa 3,16
2.koa 3,04

Oharra: Prezioak 180220 Kg. kanalean pisatzen duten aretzeenak dira.
Aretze ttikiak
(15 egun ingurukoak):
Mestizoak: urruxak
236,41 E eta idixkoak
224,39 E

Nabarrak: urruxak
206,36 E eta idixkoak
182,32 E.

Zaldikoak: E/k
Sortuberriak: 3,01/3,07
Zaldi-behorrak: 1,92/1,98
Bildotsak: E/k
6-8 kilokoak: 5,46/5,66
8-10 kilokoak: 4,77/5,11
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JAKIN BEHARREKOAK

Haurren adimena nola piztu?
Adimenean garrantzitsua
da genetika, hau da, haurrak
ez du bere geneek uzten dutena baino gehiago ikasiko.
Baina egia da, modu berean,
adimenik ez dela garatuko ez
bada suspertzen eta bizkortzen. Horregatik, neurri handi
batean, gurasoak dira umearen adimenaren arduradun. Hiru urte bete arte, bederen, gurasoen lana oinarrizkoa da.
Gurasoek, haurren lehen irakasleak direnez, baldintza batzuk bete behar dituzte. Horietako bat, hagitz garrantzitsua,
haurra suspertzeko duten gogoa da. Espezialista batzuk lehenik gurasoak prestatzen dituzte, gero hauek beraien jakinduria haurrei emateko.
ZER

BERA

Ekainaren 7an Musika eta
Ipuinak, Alejandra & Aeron.
18:00etan liburutegian.
Ekainaren 7 eta 8an Ertz
jaialdia, Ertz arte guneak
antolatua.
Ekainaren 12an Musika
Eskolako ikasleen
kontzertua, 18:30etan Kultur
Etxean.

LESAKA

Ekainaren 8an Tapia eta
leturia Matxinbeltzenean, 10.
urteurreneko ekitaldian.

DONEZTEBE

EGITEN AHAL DUZU

eta besoak luzatu eta bildu.
• Sehaskan: Goxo-goxo kulunkati eta kantatu. Sehaska
kulunkatzerakoan, umetokian
bizi izan zituen uneak errepikatzen ditu eeta ikusmena bizkortzen da. Kantuaren bidez
entzumena suspertzen da.

rua aurpegira hurbiltzen ahal
diozu, usaimenaren bidez bila dezan. Zure begirada eta
berea topatzen diren postura
bilatu, ikusmena bizkortzeko
eta bitatean solastu edo kantatu, haurrei ahotsak eta musika gustatzen baitzaie.
• Bainatzen duzunean: Haurra urean duzunean, hankak

Rakel Amigo
Bortzirietako Gizarte zerbitzua

Hamalauren bat urtetik goitikoei zuzendu die Pako Aristik «Deborah hondartza bakarti batean», Alberdania argitaletxean
karrikaratu duen nobela laburra. Lau urte zeramatzan Pako
Aristik fikzioa idatzi gabe, eta
bere azken lan honetan 18 urteko neska haurdun batek izan
ditzakeen hausnarketak azaltzen saiatu da. Neska gazte horrek amatasuna aukeratuko du,
nahiz inguruan dauzkan gizarteko elementu guziak bere erabakiaren kontra daudela jakin.

Berak ama izatea erabakiko du,
ondorietan sobera pentsatu gabe. Bere erraietako hau horrekin ama gazte bat izanen da,
neska gazte bat izan beharrean… Udan egindako lanarekin
hilabete batzuk irauteko gai dela sentituz, amaren etxea utzi
eta alde egiten du karabana batean bizitzera, nahiz eta erabaki
hori ere ez den ez amaren, ezta bere mutil lagunaren gustokoa. Baina Deborahrentzat, badirudi deusek ere ez duela garrantzirik.

LIBURUAK

Deborah hondartza
bakarti batean
Pako ARISTI
Alberdania

AGENDA
egunez
egun
g KONTZERTUAK

HAURRAREN ADIMENA

BIZKORTZEKO?
• Berekin abestu eta dantzatu: mintzaira, mugimendua eta
entzumena bizkortzen ditu.
• Ez eduki egun osoan etxean. Pasiatzera atera, jostatzeko leku onak bilatu.
• Erritmoa eramanez txaloka
egiten erakutsi.
• Masaiak eman. Gihar koordinazioa eta flexibilidadea bizkortzen ditu.
• Bularra ematerakoan: haurrei amaren esnearen usaia
gustatzen zaie, beraz, titibu-
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Ekainaren 7an Doneztebe,
Altsasu, Leitza eta
Lekarozko ikasleen
kontzertua frontoian,
17:30etan.
Ekainaren 16an Udal
Musika Eskola berriaren
inaugurazio ekitaldien
barnean, goizean musika
taldeen kalejira eta
kontzertuak.

LEITZA

Ekainaren 14an Doneztebe,
Altsasu, Leitza eta
Lekarozko ikasleen
kontzertua frontoian,
17:30etan.

LEKAROZ

Ekainaren 17an Doneztebe,
Altsasu, Leitza eta
Lekarozko ikasleen
kontzertua kiroldegian,
17:30etan.

g GUARDIAKO FARMAZIAK
Ekainaren 3tik 9ra

Igantzi, Ituren, Elizondo
(Lezaun), Arizkun, Urdazubi,
Leitza (O. Erbiti) eta
Goizueta.

Ekainaren 10etik 16ra

Bera (Mª Luisa Apeztegia),
Doneztebe (Mendia),
Elizondo (Garcia Mata),
Irurita eta Goizueta.

Ekainaren 17tik 23ra

Lesaka, Sunbilla, Elizondo
(Iturralde), Oronoz eta
Goizueta.
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MERKATU TTIKIA
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ttipi-ttapa
ZEIN ERRAZA DEN ZURE ANUNTZIOA HEMEN JARTZEA

948 63 11 88

00-34

MERKATU TTIKIA
Sail honetan iragarkia jartzeko 6,30 E ordaindu behar da.
Ttipi-ttapa telebistan ere agertuko da (nahi izanez gero argazkiarekin).
6,30 E Rural Kutxako 3008 0080 53 0703304626 kontuan sartu eta
justifikantea ttipi-ttapara igorri faxez edo postaz.

...ETA GAINERA,

ZURE BERRI
ESKUALDEKO
ETXE GUZIETAN
IZANEN DUTE!!
Sail honetan partikular,
profesional eta merkatarien
informazio eta zerbitzuen berri
ematen da. ttipi-ttapak ez du
bere gain hartzen argitaratuak
diren iragarkien ondorioz
sortzen ahal diren operazioen
erantzunkizunik.

g ETXEBIZITZAK
101.
102.
103.
104.
105.
106.

Saldu
Erosi
Errentan emateko
Errentan hartzeko
Etxe konpartituak
Bertzelakoak

g GARAJEAK/LOKALAK

107. Saldu
108. Erosi
109. Errentan emateko
110. Errentan hartzeko
111. Bertzelakoak

g LURRAK/ORUBEAK
112.
113.
114.
115.
116.

Saldu
Erosi
Errentan emateko
Errentan hartzeko
Bertzelakoak

201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.

Hargin/Igeltseroak
Pintoreak
Elektrizistak
Iturginak
Zurginak
Mendi lanak
Garraioak
Bertzelakoak

g ZERBITZUAK

g LANA

301. Eskariak
302. Eskaintzak

g IRAKASKUNTZA

401. Eskaintzak
402. Akademiak

g MOTORRA

501. Salerosketak
502. Tailerrak

g ANIMALIAK

601. Emateko
602. Salerosketak
603. Klinikak

g DENETARIK

701. Galdu / aurkituak
702. Salerosketak
703. Bertzelakoak

g HARREMANAK
801. Agurrak
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ETXEBIZITZAK
101 Saldu
DONEZTEBE.100m2ko pisua salgai. 2.solairua. ☎ 948
450 160 (komertzio ordutan).
ARESO. Bi azkeneko pisu
berriak salgai. Garajearekin. ☎ 948 510 534 edo 649
476 615 (goizean).
LEITZA. Lokal berri berria
errentan emateko prest pelukeria eta solariuma jartzeko. ☎ 948 510 534 edo
649 476 615 (goizean).
ELIZONDOtik hurbil etxe ttikia salgai. Arras ongi apaindua, lorategiarekin, kalefakzioa eta musika-haria geletan. ☎ 636 249 480 (Luis).
LEITZA. Pisua salgai mobleztatua, komuna, gela, kalefakzioa (gasa) eta sukaldearekin. Argitasun haundia
☎ 948 510 663
BERA. Pisua salgai garajearekin edo gabe. Legia, 21
4.B. ☎ 948 631 383
LESAKA. Pisua salgai. Bittiria, 38. ☎ 948 637 267.
BERA. Pisua salgai mobleztatua, garaje, kalefakzio,
trastero eta lorategiarekin.
☎ 948 631074 (gauez).

ETXEBIZITZAK
102 Erosi
Baserria lur eremuarekin
erosiko nuke. ☎ 699 526 512

ETXEBIZITZAK
104 Errentan hartu
BERA. 4-5 lagunek pisu mobleztatua errentan hartuko lukete. ☎ 696 973 398 (Lidia)
BERA. Mobleztatu gabeko
pisua errentan hartuko nuke.
☎ 626 852 937 (Jenny)
BASERRI edo BORDAbat
lur eremu ttiki batekin, errentan hartuko nuke. Zaldi bat
edukitzeko. ☎ 636 852 690
edo 661 859 494

ADOS
- ADOS
Eskaera handia dagoenez,
bordak, baserriak,
ADOS
lur-eremuak, bajerak etab.
erosi nahi dira.
ADOS
- Edozein herritan badugu
ADOS
zerbait. Eskatu informazioa
ADOS
DONEZTEBE
- ADOS
Azken pisu berria salgai.
- Pisu duplexa salgai,
ADOS
garagearekin. Berri-berria
- ADOS
Bigarren eskuko pisuak
salgai.
- ADOS
5.500 m ko terreno
eraikigarria, 2 txalet
ADOS
egiteko aukera.
ADOS
BERA
- Pisu batzuk salgai.
ADOS
- Altzaten, lehen Txoko
ostatua izan zena salgai,
ADOS
175 m ko bajera, 50 m ko
terrenoarekin.
ADOS
ELIZONDO
ADOS
- Pisu ekonomikoa salgai,
ADOS
zaharberritzeko dago.
ADOS
BERA - ELIZONDO
- ADOS
Etxeak egiteko terrenoak
erosiko genituzke.
ADOS
✆ 948 451 841
ADOS
607 978 656
2

2

2

ADOS
Baserria
edo borda
erosiko nuke.
✆ 639 494522

BAZTANgo
UDALA
Sukaldean erabilitako olioen

bilketa egunak
2002ko ekainaren 27an
Lekaroz
Gartzain
Irurita
Ziga
Aniz
Berroeta
Almandoz
Oronoz
Arraioz

09:00-09:30
09:40-10:00
10:10-11:00
11:15-11:35
11:40-12:00
12:10-12:40
12:50-13:20
13:30-14:00
14:10-14:30

Karriketan
Karriketan
Karriketan
Karriketan
Karriketan
Karriketan
Karriketan
Karriketan
Karriketan

barna
barna
barna
barna
barna
barna
barna
barna
barna

☎ 948 580 006 • Baztango Udala

GARAJEAK/LOKALAK
108 Erosi
BERA-LESAKA. Bajera
erosiko nuke, 50-75 m2koa
bada hobe. ☎ 699 894 097

GARAJEAK/LOKALAK
111 Traspasoak
ELIZONDO. La Asturiana
ostatu-jatetxea eskuz aldatuko genuke. ☎ 646 485 813

LURRAK/ORUBEAK
112 Saldu
GAZTELU. 2.900m2 lur saila eraikigarria.☎ 948 350 451
· 616 503 028 (Mirari)

ZERBITZUAK
208 Bertzelakoak

GARAJEAK/LOKALAK
101 Saldu

Animali-Granja edo Behitegiak legalizatzen dira,
granjak eraikitzeko proiektuak eta lur neurketak. ☎ 630
624 223

LESAKA. Garajea salgai,
Antoiu karrikan. ☎ 609 947
104.

LANA
301 Eskariak
19 urteko neskak, asteburutan lan eginen luke. Den-

detan edo Ostatuetan, baita herriko bestetan ere. ☎
661 265 060
Esperientzia duen neska
euskaldun batek lan egin nahi
du udan, Lesakan edo Beran, haurrak zaintzen. ☎ 948
637 911 Edurne.
Udan lan egin nahiko nuke.
☎ 616 357 164
Arratsetan edo asteburuetan lan eginen nuke. Xaharrak zaintzen esperientzia
dut. ☎ 948 625 147 (arratseko 8etatik 10 etara).
20 urteko 2 neska arduratsu aurkezten dira Leitza edo
inguruetan udan edozein lanetan aritzeko. ☎659 327 197

LANA
301 Eskariak
Frantsesa pixko bat dakien
neska bat behar da udan
dendan lan egiteko. ☎ 948
631 100
LEITZA. Torrean sukaldaria behar da. ☎ 948 610 909.
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BERAko UDALA
AYUNTAMIENTO DE BERA
KANPOSANTUA ZABALTZEA
• Kontratuaren xedea: Berako kanposantua zabaltzeko proiektua egitea eta obra zuzendaritzaren lana kontratatzea..
• Esleipen modua: Prentsan iragarritako prozedura
negoziatuaren bidez.
• Kontrata aurrekontua: 13.762,70 euro (BEZ barne)
• Proposamenak aurkeztea: Iragarki hau Nafarroako
prentsan argitara eman eta ondoko 14 egun naturala
arte. Orduak: 9:00etatik 13:00etara. Azken eguna larunbata suertatzen bada, astelehenaraino luzatuko da.
• Proposamen ekonomikoak jendaurrean irekitzea:
Proposamenak aurkezteko epea bukatu eta ondoko
10 egunetan .Egun hau larunbata suertatzen bada,
ondoko astelehenean irekiko dira. Ordua: 14:30.
• Baldintza tekniko eta klausula administratibo plegua
eta gainerako baldintzak interesatuen eskura Udal bulegoetan izanen dira eta internet-eko http://www.animsa.es/tablon-anuncios/ helbidean.
Bera, 2002.05.15
ALKATEA,
J.J. Goya Echeverria

MOTORRA
501 Salerosketak
Peugeot 309 salgai. Egoera onean. Aukera bikaina. ☎
948 631 037
C15 diesela salgai. Egoera
onean.☎ 948 638 144
Fiat Punto diesela salgai.
NA-AW. Itxiera zentralizatua,
kristal igogailu elektrikoa eta
5 atekoa. ☎ 653 747 150
Mitsubishi Pick-Up salgai.
37.000 km eta urte erdiko garantiarekin. ☎ 948 610 771
Yamaha XJ 600-s diversión
salgai. 2.525 E. ☎ 948 637
527 edo 658 743 363

MENDAUR MOTOR
✆ 948 450333 • DONEZTEBE

Bigarren eskuko kotxeak:
Opel Monterey 5 ate, Renault
Meganne, Suzuki GranVitara 3 ate
TD, Corsa D, Renault Express D,
SUZUKIAK ETA VITARAK AUKERAN

ANIMALIAK
601 Emateko
Katukumeak oparitzen dira.
hagitz politak. Ama pertsiar
arrazakoa.. ☎ 948 637213.

ANIMALIAK
602 Saldu/Erosi
Spaniel arrazako zakur emea,
2 urtekoa, salgai. Ehizan hasia. ☎ 948 630 405 (Ilunabarrean deitu).
Spaniel arrazako 2 zakurkume salgai, bat arra eta bertzea emea. ☎ 948 634 074
3 urteko miga eta 2 urteko
zezenkoa salgai. Lesakako
frontoi ondoan.
Behi suizoa bere ume urruxareki salgai. Umea 2 hilabetekoa. ☎ 948 635 188
(eguerdi edo arratsetan)
Hasky Siberiar arrazako zakur emea salgai. 2 urtekoa.
(Areson) ☎ 948 510 449
Basurde ehiziko zakurkumea salgai. ☎ 948 627 615
(ilunabarrean 8tik aintzin)

beste bat ttikia. Maiatzaren
7an. Agerrako elkartean daude. ☎ 948 630 576 (Xeberi)
LESAKA, BERA edo DONEZTEBE. Identitate plaka
“B A” jartzen duena. Lauburu bat, eta elefante ttiki bat
duen katea galdu da. ☎ 948
630 117
BERAko frontoian haurrendako betaurrekoak gal-

✆ 948 450 399
✆ 696 974 454

Nissan Pick Up,
Nissan Patrolak,
motzak eta luzeak
Terrano II eta Patrolak luzeak eta motzak

Amasadora TORGAR markakoa salgai. ☎ 948 510 517

✆ 948 630 054
Altzateko Plaza, 2
BERA
du dira. Graduatuak. ☎ 948
631 081 (bazkatzeko orduan
eta arratsean).

Iruribieta etxea

SUNBILLA

PAGOLA
TXISTORRAREN
IZENA

DENETARIK
701 Galdu/Aurkituak

DENETARIK
702 Salerosketak

Lepoko baten urrezko plaka aurkitu da, Berako Polikiroldegi ondoan. ☎ 948 631
188
BERA Zalain-zoko bidean
giltzak aurkitu ditugu, gurutze haundi batekin. 3 giltza eta

Pigini akordeoia salgai. Tekladuna eta reduzitua. Prezio
onean. ☎ 620 145 500 (Aitziber).

Proyecto educativo lasaliano para la educación integral de los jóvenes y adultos

LANBIDE HEZIKETA
ERDI MAILAKO LANBIDE HEZIKETA
Mekanizazioa
Ekipo eta Instalazio Elektroteknikoetan
GOI MAILAKO LANBIDE HEZIKETA
Mekanizatze Bidezko Ekoizpena
Elektronika eta Automatismoak
Administrazio eta Finantza

ETORRI eta
EZAGUTU GAITZAZU!
Zure zain gaude!

Aurre izen-ematea

Ekainaren 3tik 12ra

Hizkuntza ereduak: D (euskara) eta A (gaztelera)

KALITATEZKO HEZKUNTZA
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urtebetetzeak

ttipi-ttapa

Eko 13 edo
Argazki soila: 3 E. Bikoitza: 6 E. Ordaintzeko: 1) Bulegoan, dirutan; 2) Hegoaldetik postaz, 0,25E
26 seilu. 3) Iparraldetik postaz, 3 edo 6 Eko txekea. Argazkia itzultzeko kartazala eta helbidea bidali.

Argazkiak berreskuratzeko, bidali kartazala zure helbidearekin.

JAIONE
E T X A BE
S A N Z beratarrak 7 urte bete
ditu maiatzaren
24an. Zorionak
atta, ama, Jose
Mari eta Joneren partetik.
Muxu handi bat.

JUANA
GANBOA
JO RA JU RIA
beratarrak 77
urte bete ditu
maiatzaren
24an. Zorionak
senarra, semealabak eta
biloben partetik.

L O L A L A DE R A
elizondarrak 68
urte bete ditu
maiatzaren
25ean.
Zorionak zuren
biloba Jose
Mari eta
Jaioneren
partetik.

UNAI
G UR RU TX AG A
E R RA ND ON E A
lesakarrak 10
urte bete ditu
maiatzaren
29an. Aunitz
urtez familiaren
partetik.

IZEI
G IL LE NE A
I R I A R T Ek 9
urte bete ditu
maiatzaren
29an. Gorde
odola odolkiak
egiteko. Zorionak etxekoen
partetik.

GAIZKA

MI KEL ELberatarrak 2 urte
bete ditu maiatzaren 23an.
Zorionak familia
eta bereziki
Ane, Maddi eta
Saioaren
partetik.

SAIOA
UG A L DE
beratarrak 2
urte beteko ditu
ekainaren 8an.
Zorionak gure
moñukitari!

IB AI
A PE ZT EGIA
E T XE BE ST E
sunbildarrak
ekainaren 19an
3 urte beteko
ditu. Zorionak
eta 3 muxu
Aurtizko Ekiñen
partetik.

IB A I E T A A R K AIT Z R E TE G I
igantziarrak, ekainaren 7an eta
uztailaren 13an 12 eta 9 urte
beteko dituzte. Zorionak eta
muxu haundi bat gurasoen
partetik.

G AL LA RD ON

A L TZ UG AR AI
etxalartarrak 14
urte bete ditu
maiatzaren
24an. Aunitz
urtez familiaren
partetik.

ZA U RD IA

IG OR L ANZ
UR T XE G I
beratarrak
ekainaren 5ean
urteak beteko
ditu. Zorionak
eta muxu handi
bat familiaren
partetik.

AIMA
L E KU O N A
L A Z K A N Ok
urteak beteko
ditu ekainaren
11n. Zorionak
potxito! Saioa
eta Oieren
partetik.

WANXI
D O RR O NS OR O
B A R BE IRA
etxalartarrak
urteak bete ditu
maiatzaren
28an. Zorionak.
zure anai Zuria,
Naia, Unai, Txipi eta Samain.

N A I A R A M A R T I N G O I Ak 5
urte beteko ditu ekainaren
17an. Eta bere izebak
maiatzaren 28an egin zituen
urteak. Zorionak Lesakako
familiaren partetik.

ADUR YANCI
igantziarrak
maiatzaren 31n
8 urte bete ditu.
Zorionak eta
muxu pila bat
Etxalar eta
Igantziko
familiaen
partetik.

IÑIGO
O Y AR ZA BA L
Z O C Ok
maiatzaren
21ean 2 urte
bete ditu.
Zorionak eta
muxu haundi
bat.

I R A TX E E T A ID OI A G A R D E
doneztebarrak, txistulari,
pianojole, ipuinlari eta ikasle
bikainak ekainaren 12an 9 urte
beteko ditu eta bere ahizpa,
neska bihurriak, maiatzaren
27an urtea bete zuen. Zorionak
gurasoen partetik.

APARAN, S. A.
BRIKOLAIA eta ZURAK
IBAI
A P EZ TE GIA
E T XE B ES TE
sunbildarrak
ekainaren 19an
3 urte beteko
ditu. Zorionak
famili guztiaren
partetik.Muxu
haundi bat.

UNA I L EIZA
P ER EI RA
lesakarrak 2
urte beteko ditu
ekainaren 7an.
Zorionak atta,
ama, izeba eta
familia guziaren
partetik.

GORKA
PORTU
Lesakarrak
ekainaren 1ean
10 urte beteko
ditu. Zorionak
familiaren
partetik.

Tel.: 948 456 080
Faxa: 948 450 334
DONEZTEBE

• Melamina taulak
• Taula hidrofugoak (uretik babesteko)
• Txapaz estalitako taulak
• Entzimerak
• Ate arruntak eta sukalde mobleendakoak
• Pintura eta bernizak
• Bainurako mobleak eta osagarriak
• KIT mobleak, esku-erremintak, etab…

Bidali
O H IA N A GU E RR E E T A
A I N H O A G O Ñ Ik maiatzaren
28an eta ekainaren 7an 2 urte
bete dituzte. Zorionak bikote eta
muxu haundi bana atta eta
amaren partetik.

I TZ IA R
M I T X E L E N Ak
ekainaren 16an
urteak beteko
ditu. Zorionak
lankideen
partetik.

E ST HE R
M E N T A B E R R Ik
ekainaren
15ean urteak
beteko ditu.
Zorionak
lankideen
partetik.
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AINHOA
PORTU
lesakarrak
ekainaren 11n
13 urte beteko
ditu. Zorionak
familiaren
partetik.

MA R KEL
Z A P IAIN
LASA
beratarrak
ekainaren 13an
4 urte beteko
ditu. Aunitz
urtez etxekoen
partetik maitea!

ttipi-ttapa
herritik kanpo bizi diren
lagun edo familiakoei

✆ (+34) 948 631188

zerbitzu
komertzialak

KULTURKARIren
FOILETOAK
Bi orrikoak, hiru orrikoak,
koloretan, zuribeltzean,
offset-ean edo
fotokopietan…

PUBLIZITATEA
Publizitate kanpainen
antolaketa egunkari, irrati
eta telebistetan

INPRENTA LANAK
Diseinua, maketazioa
eta inprentaratzea.

OROIGARRIAK

KARTELAK
Neurri, kolore
eta paper desberdinetan

TTIPI-TTAPA
FUNDAZIOAk
zerbitzu
osagarriak ere
eskaini nahi dizkizu.
Horretarako sortua du
KULTURKARI, zuk behar
dituzun zerbitzu horiek
eskutik eskura eskaintzeko.

ALDIZKARIAK

Komeni zaizun
neurri eta
kopuruan, zure
gustora diseinatuak

INPRIMAKIAK
Kartazalak,
fakturak,
albaranak,
zozketarako
tiketak…

BUZOIRATZEKOAK
Publizitate orriak,
egitarauak…

KULTURKARI
✆ 948631188
kulturkari@euskalnet.net

Sukaldeak Egongelak Logelak Bainugelak

Sarrera
BERAtik da
Sastrin karrika,
3.2 - 3.4 Alkaiaga
31789 LESAKA
Tfnoa. 948 630 537
Fax. 948 631 443
BISITATU GURE
WEB ORRIA
www.mueblesamets.com

larunbat arratsaldetan irekia

4000 m2 erakusketa

BEHERAPEN
HANDIAK
ERAKUSKETA
ALDAKETA

ERAKUSKETAN
DAGOENA
BUKATU ARTE

ikusi eta
eraman!!!

2x1
koltxoi eta
somieretan

GAZTEENTZAKO

